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RESUMO GERAL 

Em São Miguel, arquipélago dos Açores, existem roedores e mustelídeos que podem ter impactos 

negativos na biodiversidade da floresta laurissilva, em particular, na espécie ameaçada de extinção 

Pyrrhula murina (Priolo) que, por ser uma ave endémica, é mais vulnerável a predadores introduzidos. 

No âmbito do projecto LIFE/Priolo, “Recuperação do habitat do Priolo na Zona de Protecção Especial 

Pico da Vara/Ribeira do Guilherme”, foram monitorizados os padrões sazonais demográficos e tróficos 

destes predadores. De Julho de 2007 a Agosto de 2008 realizaram-se sessões de tracking tunnels e snap-

trapping em diferentes áreas da ZPE, tendo sido detectada elevada densidade de roedores, com excepção 

das plantações de Cryptomeria japonica que representaram mesmo uma barreira. Foi verificado que a 

distribuição, dieta e outras características dos predadores obedecem a variações espaciais e temporais na 

disponibilidade de recursos alimentares e de coberto vegetal. Na análise dos conteúdos estomacais não 

constou qualquer indício de aves e as sementes não foram um recurso regular o que, em conjunto com a 

baixa taxa de ninhos artificiais predados (20%), atenua o pressuposto de ser significativo o impacto 

predatório, ou por competição, no Priolo. Foi sim evidenciado o risco de ameaça às comunidades de 

anelídeos, lepidópteros e macrofungos por constituírem a base da dieta dos roedores. Este estudo 

apresenta grande utilidade para a gestão da ZPE no que respeita, nomeadamente, a futuras acções de 

controlo de predadores, as quais devem prever efeitos colaterais em populações que não as da espécie-

alvo. 

 

GENERAL ABSTRACT 

On the island of São Miguel, archipelago of the Azores, there are rodents and mustelids that may impact 

negatively the biodiversity of the laurel forest, in particular the threatened bird species Pyrrhula murina 

(Priolo). In the scope of the conservation project LIFE/Priolo, “Recovery of the Priolo’s habitat in the 

Special Protected Area (SPA) Pico da Vara/Ribeira do Guilherme”, the abundance and seasonal 

variations in diet of these predators were monitored. From July 2007 to August 2008 tracking-tunnel and 

snap-trapping sessions were carried out  in different areas of the SPA to assess predator abundance and 

diet. An experiment with artificial nests using quail eggs was used to evaluate levels of predation on bird 

nests. A high density of rodents was detected, with the exception of Cryptomeria japonica plantations that 

appear to represent a barrier to rodent movement. The distribution, diet and other characteristics of these 

predators reflected temporal and spatial variations in the availability of food resources and plant cover. 

The analysis of  stomach contents indicated that seeds are a regular food resource but there was no 

indication of the consumption of birds. In addition, the low proportion of predated artificial nests (20%), 

indicates that rodents do not appear to have a significant predatory or competition impact in the Priolo. 

However, they may be a threat to annelid, lepidopteran and macrofungus communities that constitute the 

essence of the rodent’s diet. This study is important for the SPA’s management, for the predator control 

operations, which must foresee collateral effects in non-target populations. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 

Segundo a Birdlife Internacional (2000), 25% das aves ameaçadas em todo o mundo são 

afectadas por predadores introduzidos. Em São Miguel, arquipélago dos Açores, 

encontram-se, igualmente, alguns mamíferos predadores, muitos deles detectados na 

Zona de Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme (Anexo I). Estes 

predadores incluem ratos (Anexo IV), gatos assilvestrados e possivelmente mustelídeos. 

Os roedores têm um impacto directo em ecossistemas insulares que se traduz na 

predação de aves, répteis, insectos, sementes e pequenas plantas (Atkinson 1989 in 

Clout & Veitch 2000). A espécie Rattus rattus (ratazana-preta) é um bom exemplo 

disso, visto que foi facilmente introduzida em diferentes ilhas, como as dos Açores, por 

intrusão em embarcações. Assim, pela sua natureza generalista e enorme capacidade de 

multiplicação, tem levado à extinção local ou declínio acentuado de diferentes espécies 

endémicas em ilhas (Atkinson 1985 in James & Clout 1996). 

Estudos preliminares (Anexo IV) comprovaram já que os roedores introduzidos nos 

Açores representam um grave problema de saúde pública (Mathias 1998) e são uma 

ameaça à biodiversidade do arquipélago. Embora as ameaças à população do único 

passeriforme do arquipélago Priolo (Pyrrhula murina, Anexo I) estejam principalmente 

relacionadas com disponibilidade de alimento e mudanças no habitat, os ratos poderão 

ter um impacto directo nesta população, através do consumo de ovos, juvenis ou adultos 

A dimensão desse impacto é, no entanto, totalmente desconhecida (Ramos 1996). 

O PROJECTO LIFE/PRIOLO 

O presente estudo integra-se no Projecto LIFE/Priolo “Recuperação do habitat do Priolo 

na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme”. 

O Projecto LIFE/Priolo é uma parceria da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

(SPEA) com a Câmara Municipal do Nordeste, o Centro de Conservação e Protecção do 

Ambiente da Universidade dos Açores (CCPA), a Direcção Regional dos Recursos 

Florestais (DRRF), a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) e a Royal 

Society for the Protection of Birds (RSPB). É um projecto co-financiado pela Comissão 
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Europeia e destina-se à protecção do Priolo, Pyrrhula murina, e à conservação do seu 

habitat, a laurissilva de altitude.  

O Priolo (Anexo V) é um passeriforme, endémico da ilha de São Miguel, que se 

encontra ameaçado de extinção devido, principalmente, à progressiva redução do seu 

habitat pela actividade humana e introdução de agressivas plantas exóticas (acácia, 

incenso, cletra, conteira, etc.) (Anexo III). Primeiramente comum no início do século e 

tendo sido, mesmo, considerado uma praga nos pomares de laranjeiras, foi 

intensivamente caçado até aos anos 40 e a sua actual população é estimada em cerca de 

400 indivíduos. No intuito de recuperar esta espécie foram levados a cabo diversos 

projectos na década de noventa, mas só o actual LIFE/Priolo tem conseguido 

estabelecer bases consistentes para a sua conservação, essencialmente, através de acções 

de recuperação da floresta nativa e da divulgação do seu interesse à população da ilha. 

Também pela criação de uma série de normativas no sentido da protecção do Priolo 

como, por exemplo, o alargamento da Zona de Protecção Especial até aos actuais 

6000ha, o projecto LIFE/Priolo tem contribuído para esta causa. 

A área de intervenção do LIFE/Priolo inclui os dois Concelhos menos desenvolvidos da 

Ilha de São Miguel, incrementando riqueza na área e contribuindo assim para a 

sustentabilidade da economia local, para além de serem criadas condições favoráveis ao 

aumento da qualidade de vida da população. Por tudo isto é, sem dúvida, um dos 

projectos de conservação da natureza mais importantes dos Açores e, pela participação 

de parceiros internacionais, revela a importância mundial e a necessidade de se 

conservar uma espécie única desta ilha. 

ÁREA DE ESTUDO 

Os trabalhos de campo do presente estudo foram desenvolvidos, essencialmente, na 

Zona de Protecção Especial (ZPE) Pico da Vara/ribeira do Guilherme, que se situa no 

Nordeste da Ilha de São Miguel, Arquipélago dos Açores (Fig.1), consistindo em 

6067,27ha. Com uma altitude máxima de 1105m, temperatura anual média de 16,5ºC e 

humidade relativa de 87%, é uma área caracterizada por matos macaronésicos, floresta 

laurissilva (húmida e hiper-húmida) e turfeiras de altitude, todos habitats considerados 

prioritários ao abrigo da Directiva Habitats da União Europeia. 
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A área de estudo apresenta um elevado interesse ecológico na medida em que é o único 

local do mundo onde existe o Priolo. É, por isso, considerada já uma Terrestrial 

Important Bird Area (IBA), cujo habitat de floresta nativa laurissilva é composto por 

importantes espécies vegetais (Anexo II), como o loureiro (Laurus azorica), a uva-da-   

-serra (Vaccinium cylindraceum), a urze (Erica azorica), o cedro-do-mato (Juniperus 

brevifolia), o azevinho (Ilex azorica), etc., essenciais à sobrevivência do Priolo e de 

outras aves florestais desta ilha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 - Localização geográfica da Zona de Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme (a 
cinzento escuro) na Ilha de São Miguel 

 

O problema central da área de estudo assenta na existência de espécies exóticas 

invasoras vegetais (acácia Acacia melanoxylon, incenso Pittosporum undulatum, 

conteira Hedychium gardneranum, cletra Clethra arborea, etc.) (Anexo III) e animais 

(ratazana-preta Rattus rattus, ratinho-caseiro Mus musculus, furão Mustela furo, etc.) 

que, pela sua dominância, ameaçam o habitat e a população do Priolo. 

Segundo registos históricos os morcegos seriam os únicos mamíferos selvagens que 

habitavam algumas ilhas do Arquipélago dos Açores no século XV, aquando da sua 

descoberta por navegadores Portugueses. Por conseguinte, a fauna actual terá surgido 

maioritariamente da introdução, intencional ou acidental (actividades exploratórias e 

comerciais) por acção humana, sendo então composta por oito espécies de mamíferos: 

as duas espécies de morcego (o morcego-rato-grande Myotis myotis e o morcego dos 

Açores Nyctalus azoreum), um insectívoro (o ouriço Erinaceus europaeus), um 

lagomorfo (o coelho-bravo Oryctolagus cuniculus), três roedores (a ratazana-castanha 

Rattus norvegicus, a ratazana-preta Rattus rattus e o ratinho-caseiro Mus musculus) e 

um carnívoro (a doninha Mustela nivalis). Ocorrem ainda populações assilvestradas de 

dois carnívoros: o furão-doméstico (Mustela furo) (Santos-Reis, 1998; Mathias, 1998) e 
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o gato-doméstico (Felis catus) (Mathias, 1998). No que refere ao período de introdução, 

o coelho-bravo, a ratazana-preta e o ratinho-caseiro terão sido, provavelmente, os 

primeiros invasores, conjuntamente com os primeiros colonizadores portugueses e 

flamengos que se instalaram nos grupos oriental e central no século XV, imediatamente 

após a sua descoberta oficial. Existem dados históricos que apontam para a presença 

também antiga da doninha e do furão, tendo sido o ouriço e a ratazana-castanha 

invasores mais recentes (Santos-Reis, 1998; Mathias, 1998). A introdução do furão e do 

gato-doméstico nos Açores não está datada, embora se pense que tenha ocorrido nos 

primórdios da colonização humana. As populações assilvestradas destas ilhas 

representam casos bem sucedidos de adaptação de espécies domésticas às condições 

particulares que lhes foram oferecidas em meio insular, como a ausência de 

competidores directos (Mathias 1998). 

Com excepção da espécie endémica Nyctalus azoreum, classificada como rara, todas as 

outras apresentam o estatuto de não ameaça. Sendo, na sua maioria, comensais em 

território continental, estas espécies viram aumentada a sua probabilidade de 

colonização e sucesso em meio insular, onde a ausência de predadores de médio e 

grande porte representa um factor decisivo (Santos-Reis 1998).  

De acordo com a teoria da biogeografia insular, uma das principais diferenças entre os 

povoamentos insulares e aqueles dos continentes de origem mais próximos, é a 

significativa redução da sua diversidade específica (Mathias 1998). Enquanto os 

roedores, pelos seus elevados níveis de plasticidade fenotípica, potencial reprodutor e 

capacidade competitiva (Mathias 1998, Patton et al 1975 in Sousa 1999), se distribuem 

por todo o arquipélago, as restantes espécies, incluindo os mustelídeos, ocorrem num 

padrão heterogéneo, estando a diversidade específica da ilha negativamente 

correlacionada com a sua área de superfície e distância ao continente, segundo a mesma 

teoria (Santos-Reis 1998, Mathias 1998). O “síndrome de insularidade” é o conjunto de 

ajustamentos e modificações evolutivas, características dos organismos e comunidades 

insulares, de entre os quais se destacam: o aumento populacional; o alargamento do 

nicho utilizado por cada espécie, como consequência da diminuição das pressões de 

predação e competição interespecífica; a maior representação de espécies generalistas 

de pequenas dimensões, pré-adaptadas a alargar o seu nicho e a ajustar-se rapidamente 

às novas condições ecológicas; o aparecimento de morfotipos característicos como 

consequência das diferentes pressões de selecção a que estão sujeitos. Os mamíferos dos 
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Açores evidenciam algumas peculiaridades que podem ser interpretadas com base neste 

conceito, apesar da recente colonização da maioria das espécies, representando a 

ratazana-preta um exemplo de uma bem sucedida adaptação. Tal fenómeno traduziu-se 

no alargamento do seu nicho ecológico, ocorrendo a espécie desde áreas litorais de 

marcada influência humana até às áreas de floresta laurissilva de elevada altitude, no 

aparecimento de uma elevada percentagem de indivíduos melânicos (Mathias, 1998), e 

no aumento das dimensões somáticas e cranianas, o qual se pode relacionar com a 

sujeição a diferentes pressões de competição e predação (Mathias 1998, Sousa 1999). 

As ilhas têm-se destacado em estudos evolutivos e ecológicos (Alder & Levins, 1994 in 

Sousa 1999) e o interesse que estes ecossistemas despertam reside na possibilidade de 

servirem de “laboratórios naturais” a estudos, por exemplo, na área de ecologia 

(Diamond, 1978 in Sousa, 1999), devido à menor complexidade das suas comunidades 

comparativamente às continentais. O isolamento faz com que funcionem como sistemas 

essencialmente fechados, com um menor número de espécies presentes, permitindo a 

monitorização de populações inteiras (Crowell, 1983 in Sousa, 1999).  

OBJECTIVOS 

Este estudo foi desenvolvido com o principal propósito de se avaliar a incidência de 

competição e predação por roedores e mustelídeos em aves da floresta nativa de São 

Miguel e ser estabelecido um plano de controlo e monitorização dos predadores do 

Priolo (roedores e mustelídeos) a longo prazo. 

ESTRATÉGIAS 

Com fim a alcançar os objectivos formulados para este estágio foram desenvolvidas três 

estratégias básicas de acção: 

I. Monitorizar as variações sazonais e altitudinais de abundância relativa e avaliar o 

efeito da remoção de plantas exóticas na distribuição dos predadores. 

II. Estimar o impacto dos roedores no habitat do Priolo através de:  

a) avaliação espacial e sazonal da abundância e dieta dos roedores; 

b) monitorização da predação de ninhos por roedores. 

III. Testar o efeito de barreira das plantações de Cryptomeria japonica à penetração por 
roedores. 
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MONITORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PREDADORES 

 EM ÁREAS DE LAURISSILVA INVADIDA E RECUPERADA 
 
 
RESUMO 

Este estudo, realizado de Julho de 2007 a Abril de 2008, focou a monitorização dos padrões sazonais 

demográficos de ratos e mustelídeos em áreas de floresta laurissilva, invadida e recuperada, e por 

diferentes altitudes na Zona de Protecção especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, através do método 

dos tracking tunnels. Estes predadores introduzidos representam uma ameaça à biodiversidade da Ilha de 

São Miguel, Açores. Verificou-se uma elevada densidade de roedores, que se encontram por toda a área 

da ZPE, e uma ocorrência menos marcada de mustelídeos. Houve muito mais detecções de animais no 

Outono, época subsequente à de maior disponibilidade de recursos, enquanto na estação de maior 

escassez alimentar, Inverno, se observou menor densidade de predadores. Estes mostraram preferência 

por áreas de floresta nativa invadida não-intervencionada, provavelmente por haver vegetação mais 

densa, relativamente aquelas onde houve remoção de exóticas. A compreensão destes padrões ecológicos 

é essencial para se perceber a que nível (espacial e temporal) actuar em futuras acções de controlo. 

ABSTRACT 

This study, carried from July 2007 to April 2008, focused on the monitoring of the seasonal variations in 

patterns of abundance of rodents and mustelids using tracking tunnels, in invaded and recovered laurel 

forest areas, at different levels of altitude, in the Special Protected Area of Pico da Vara/Ribeira do 

Guilherme, S. Miguel Islands, Azores. These introduced predators represent a threat to the biodiversity of 

the São Miguel’s island, Azores. A high density of rodents was obtained for all SPA study areas, with a 

lower occurrence of mustelids. There were many more animal detections in autumn, while the season of 

food scarcity (winter) had lower densities. The predators showed an apparent preference for not-treated 

invaded native forest areas, probably because these have denser vegetation, compared to those areas 

where exotics had been removed. The understanding of these ecological patterns is elementary to assess 

at what level (temporally and spatially) one should act in future control operations. 
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INTRODUÇÃO 

Os mamíferos terrestres representam um dos grupos de vertebrados mais heterogéneo 

devido à sua versatilidade na colonização de diferentes tipos de habitat (Mathias et al., 

1998). A importância que desde sempre os pequenos mamíferos, em particular os 

roedores, tiveram para o homem e o interesse que suscitam no que concerne ao seu 

impacto na saúde humana e ecossistemas, torna o estudo de aspectos ecológicos 

fundamental à compreensão de flutuações naturais e subjacentes aos prejuízos que 

provocam (Marques, 1997). Grande parte do êxito evolutivo dos roedores relaciona-se 

com as reduzidas dimensões da maioria dos indivíduos, possibilitando-lhes o acesso a 

fontes alimentares pouco exploradas por outros animais, além de, em conjunto com a 

sua coloração mimética, lhes facilitar evitarem possíveis predadores (Mathias et al., 

1998). Isto, associado à sua elevada fecundidade e posição nas cadeias tróficas (Mathias 

1998), contribui muitas vezes para que atinjam números consideráveis, ameaçando a 

biodiversidade dos ecossistemas.  

Numa ilha, ambiente “fechado” e isento de uma diversidade de predadores e 

competidores, existe grande propensão para ocorrerem elevadas densidades de roedores 

(Mathias, 1998; Libois, 1998) levando ao alargamento do nicho ecológico e, 

frequentemente, à competição intraspecífica (Libois, 1998; Libois & Fons, 1998). De 

um modo geral, e excluindo as espécies endémicas possuidoras de uma elevada 

adaptação às condições da ilha que terá resultado de um longo processo evolutivo, as 

espécies bem sucedidas na colonização são, nomeadamente os ratos, as menos 

especializadas e de menores dimensões no seu grupo taxonómico ou ecológico (Libois, 

1998). No geral, os mustelídeos também não apresentam especializações notórias, 

apesar de poderem ser apontadas algumas preferências (Mathias, 1998). 

As espécies de roedores em causa (em menor grau, R. rattus) são consideradas 

oportunistas, comensais ou seja, dependem quase exclusivamente da presença do 

homem e dos seus produtos. Os alimentos e os desperdícios do homem permitem-lhes 

atingir populações consideráveis e a sua proximidade protege-os de muitos dos seus 

inimigos naturais (Moreira, 1987). Estudos realizados no âmbito da abundância de 

pequenos mamíferos predadores comprovam que, apesar da sua natureza generalista, 

estes respondem de diferente forma a diferentes habitats e estações do ano, entre outras 

variáveis (Wilson et al 1994, King et al 1996, Ragg & Moller 2000, Fitzgerald et al 
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1981 in Jones & Toft 2006, Ruscoe et al 2005 in Jones & Toft 2006). Por exemplo, 

Fitzgerald et al (1981 in Jones & Toft 2006), Jones & Toft (2006) e Wilson et al (2006) 

realizaram diferentes estudos acerca do impacto de pequenos mamíferos em florestas e 

concluíram que a abundância de Mus musculus é máxima no Verão/Outono, 

apresentando o seu mínimo no Inverno. Um outro estudo de distribuição e abundância 

de pequenos mamíferos, em diferentes habitats de Pureora Forest Park, sugere que o 

corte selectivo de árvores e conversão para exóticas tem diferentes efeitos nas diferentes 

espécies monitorizadas. Enquanto provocou um aumento temporário em Mus musculus 

e Mustela nivalis, não o favoreceu imediatamente Rattus rattus, que foi gradualmente 

substituindo as primeiras espécies com o amadurecimento da floresta (King et al 1996). 

García et al (2005) realizaram uma experiência em floresta laurissilva de Tenerife, 

Canárias, com a qual concluíram que a densidade de Rattus rattus é mais elevada em 

habitats de vegetação densa. 

Os objectivos centrais deste estudo foram monitorizar e perceber a variação dos padrões 

sazonais de distribuição e abundância de ratos e mustelídeos em áreas de floresta 

laurissilva invadida e recuperada, por diferentes níveis de altitude. A compreensão 

destes padrões ecológicos revela-se fundamental na medida em que é essencial perceber 

a que nível (espacial e temporal) actuar em futuras acções de controlo. 
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METODOLOGIA 

Linhas de amostragem com tracking tunnels. Actualmente, nos projectos de 

investigação em Conservação levados a cabo nas regiões continentais da Nova Zelândia, 

é comum utilizar-se o método das pegadas em túneis como medida avaliativa da 

abundância de roedores e mustelídeos, o qual foi utilizado no presente estudo. 

Primeiramente descrito por King & Edgar (1977 in Gilles & Williams 2002), esta 

técnica consiste em sessões de armadilhagem com túneis contendo dois pedaços de 

papel, um em cada entrada, separados por uma esponja embebida com corante alimentar 

(Anexos V e VI). Quando o animal atravessa o túnel atraído pelo isco (ratos - manteiga 

de amendoim; mustelídeos – porção de coelho), as suas patas retêm o corante e, ao sair, 

as pegadas ficam marcadas no papel (Gilles & Williams 2002). Por diversos motivos 

este método é hoje utilizado no âmbito de estudos demográficos e preferível às 

tradicionais armadilhas que capturam o animal, matando-o. Em primeiro lugar fornece 

informação acerca de um variado leque de espécies que consigam entrar nos túneis. É 

uma técnica não destrutiva, sendo que o impacto na população alvo e noutras espécies é 

eliminado. Revela-se também menos trabalhoso já que, entre sessões de monitorização, 

os túneis permanecem nos locais (Gilles & Williams 2002).  

O desenho experimental baseou-se em 14 linhas, cada uma com 10 túneis, distribuídas 

por diferentes altitudes (baixa: <600m, média: 600-750m alta: >750m). Os túneis 

utilizados para detectar a presença de roedores (1-10) foram colocados a uma distância 

de 50m uns dos outros e a amostragem teve a duração de uma noite. Os túneis usados 

para os mustelídeos foram distanciados de 100m uns dos outros (usaram-se só os túneis 

pares – 2, 4, 6, 8 e 10), sendo a amostragem 3 noites. Na colocação dos túneis foi tida 

em conta a representatividade ambiental, considerando os diferentes tipos de habitat que 

fazem parte da área de estudo bem como a sua abundância. A localização de cada linha 

foi ainda determinada pelos acessos, logística (todas as linhas têm de ser revistas no 

mesmo dia) e distância à linha de túneis mais próxima. No caso dos roedores as linhas 

devem distar no mínimo 200m do ponto mais próximo da linha adjacente, ao passo que, 

as linhas de monitorização de mustelídeos devem estar separadas entre si por um 

mínimo de 1000m. Apesar disso, devido à insuficiência de espaço e trilhos na área de 

estudo, as linhas foram colocadas a, pelo menos, 200m umas das outras. A direcção 
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aleatória das linhas revela-se igualmente importante na medida em que se evita a 

parcialidade da amostra por linhas geográficas já existentes (Gilles & Williams 2002). 

Assim, foi possível obter um padrão de distribuição e abundância relativa dos 

predadores nas quatro estações do ano e avaliar a remoção das plantas exóticas nesse 

padrão, comparando áreas intervencionadas/não intervencionadas. Por área 

intervencionada entende-se uma área que foi limpa de plantas exóticas utilizando 

herbicidas homologados. Como controlo foram utilizadas áreas que não se pretendem 

recuperar e onde, por isso, a presença humana é menos sentida. Foram, então, levadas a 

cabo quarto sessões de armadilhagem: Verão (Julho de 2007), Outono (Outubro de 

2007), Inverno (Janeiro de 2008) e Primavera (Abril 2008). A localização geográfica 

dos túneis encontra-se representada em anexo (Anexo VII). 

É de referir que, na monitorização de roedores e mustelídeos, o método dos túneis é 

apenas uma medida da sua actividade, fornecendo-nos um índice de abundância 

relativa, e não uma medida directa da densidade populacional (Gilles & Williams 2002).  
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ANÁLISE DOS DADOS 

As pegadas dos predadores foram identificadas com o auxílio do Guide to the 

identification and collection of New Zealand rodents (Cunningham & Moors, 1996). 

O índice de pegadas para a abundância relativa de roedores foi expresso em 

percentagem média de túneis marcados por linha. Os dados foram inseridos e tratados 

em MS Exel, numa cópia da folha de dados usada pelo Departamento de Conservação 

da Nova Zelândia (dme://HAMRO-53370/), que calcula a taxa percentual média (TPM) 

de pegadas por linha e para cada espécie da seguinte forma: 

TPM = somatório linhas (Túneis com pegadas x 100 / Túneis disponíveis) 

Nº total de linhas 

Isto permitiu a posterior comparação estatística das monitorizações ao longo do tempo 

num mesmo local. A informação obtida foi a presença ou ausência de uma espécie 

particular no túnel (Rattus sp, Mus musculus ou mustelídeo) não sendo, por isso, 

importante quantas pegadas estavam em cada papel ou se só um papel apresentava 

pegadas. 

A fim de comparar a abundância de roedores e mustelídeos nos diferentes habitats e estações do 

ano, recorreu-se ao programa STATISTICA7, aplicando um GLM (Generalized Linear Model) 

para dados com distribuição binomial (presença/ausência). A variável resposta foi a presença ou 

ausência de roedores e as variáveis explicativas a estação do ano (Primavera, Verão, Outono e 

Inverno), restauro do habitat (área intervencionada, área não intervencionada) e a altitude 

(variável contínua, m). Examinou-se ainda a interacção entre as variáveis estação do ano e 

restauro do habitat. Um teste goodness of fit permitiu perceber se o modelo usado se ajustou, 

adequadamente, aos dados da amostra. Este teste apresenta um valor próximo de 1 se o modelo 

se ajustar aos dados. 

Devido à impossibilidade de tratar os dados referentes aos mustelídeos através de GLM, 

pelo facto das presenças serem escassas, procedeu-se, em MS Exel, à representação 

gráfica da percentagem de pegadas de mustelídeos em cada nível de restauro de habitat, 

altitude (Baixa: <600m, média: 600-750m, alta: >750m) e estação do ano. Fez-se o 

mesmo para os roedores a fim de poder ser feita uma comparação equiparada. 
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RESULTADOS 
Foram identificados três diferentes tipos de pegadas, correspondendo estas a Rattus sp., 

Mus musculus e mustelídeo (Anexo VIII). Os roedores foram encontrados por toda a 

área de estudo e em elevado número, ao passo que a presença dos mustelídeos foi 

bastante mais reduzida. A espécie de ratazana presente nas florestas da ZPE Pico da 

Vara/Ribeira do Guilherme foi verificada ser de Rattus rattus, no Capítulo II.a.  

 

Fig.2- Representação gráfica da probabilidade de ocorrência de Rattus rattus nos diferentes 

níveis de restauro do habitat em cada estação do ano. 

 

Os resultados referentes à análise das variações espaciais e temporais na abundância 

relativa da espécie Rattus rattus podem ser consultados na Tabela I. A análise de GLM 

detectou influências significativas (p<0,05) de altitude, nível de restauro do habitat e 

estação do ano (Tab.I). Observam-se diferenças significativas no número de indivíduos 

da Primavera e Outono para o Verão, apresentando as primeiras estações a maior 

abundância, tendo a última o menor número de animais (Fig.2). Com excepção do 

Verão, em todas as estações é verificado um padrão semelhante relativamente à 

distribuição de indivíduos pelos diferentes níveis de restauro de habitat, com mais 

animais detectados nas áreas de nativa invadida não intervencionada e menos nos locais 

de controlo (Fig.2). Na altura do Verão parece ter havido uma quebra na abundância 
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relativa nas populações das áreas não intervencionadas (Fig.2), efectivando uma 

diferença significativa entre a abundância nestas áreas e a das áreas intervencionadas 

(p<0,05). O bom ajustamento do modelo aos dados da amostra foi verificado através do 

valor de Chi2 Pearson (1,058) em Goodness of fit. 

 

 
Fig.3- Representação gráfica da probabilidade de ocorrência de Mus musculus nos diferentes 
níveis de restauro do habitat em cada estação do ano. 

 

Na Tabela II podem ser examinados os resultados referentes à análise das variações 

espaciais e temporais na abundância relativa da espécie Mus musculus. A análise 

estatística revelou a existência de uma significativa influência (p<0,05) da altitude, nível 

de restauro do habitat e estação do ano na abundância relativa desta espécie (Tab.II). O 

número de indivíduos da Primavera, Outono e Verão apresentam diferenças 

significativas (Tab.II) relativamente ao Inverno, estação em que a abundância relativa 

desta espécie foi muito reduzida em todos os níveis de restauro do habitat (Fig.3). As 

outras estações, excluindo a Primavera onde se nota uma quebra no número de animais 

detectado em áreas não intervencionadas, apresentam um padrão idêntico relativamente 

à distribuição de indivíduos pelos diferentes níveis de restauro de habitat, com maior 

abundância relativa nas áreas de nativa invadida não intervencionada e menor nos locais 
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de controlo (Fig.3). Através do valor de Chi2 Pearson (0,988) em Goodness of fit foi 

possível constatar que o modelo se adequou aos dados da amostra. 

 

Tabela I- Resultado do teste Wald, GLM comparando abundância de Rattus rattus em diferentes 
níveis de restauro do habitats e estações do ano. Diferenças significativas se p<0,05, a negrito. 

 

 

Devido à carência de presenças de mustelídeos detectadas na área de estudo, não foi 

possível aplicar um Generalized Linear Model à amostra respectiva. Assim, a 

percentagem de detecções por estação, altitude e nível de restauro do habitat, encontra-

se representada graficamente na Figura 4. Houve maior número de indivíduos 

detectados em áreas de nativa invadida não intervencionada e baixa altitude, no Verão 

(Fig.4). O Inverno foi a estação que apresentou menor abundância relativa de 

mustelídeos, estando representado somente em áreas de nativa recuperada (Fig.4). 

Gráficos análogos para os roedores encontram-se em anexo e denotam uma preferência 

por áreas de baixa altitude, apenas no caso da ratazana-preta (Anexos IX e X). Pelo 

reduzido tamanho da amostra, pouco se pode concluir acerca dos padrões de abundância 

relativa dos mustelídeos. 

  

 

 

 

Tabela II- Resultado do GLM que compara a abundância de Mus musculus nos diferentes níveis 
de restauro do habitat e estações do ano. Diferenças significativas se p<0,05 a negrito. 

Variável Efeito Wald gl p 
Intercepto   25,47 547 0,000 
Altitude   20,61 547 0,000 
Restauro do habitat 
(referência = Controlo) 

Intervencionada 4,13 547 0,042 
Não Intervencionada 0,01 547 0,920 

Estação do ano 
(referência = Primavera) 

Verão 40,39 547 0,000 
Outono 14,95 547 0,000 
Inverno 3,54 547 0,060 

Restauro do habitat * Estação do ano Intervencionada * Verão 9,69 547 0,002 
Intervencionada * Outono 1,78 547 0,182 
Intervencionada * Inverno 1,39 547 0,238 
Não Intervencionada * Verão 8,69 547 0,003 
Não intervencionada * Outono 0,17 547 0,684 
Não intervencionada * Inverno 4,98 547 0,026 
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Fig.4- Representação gráfica da percentagem de pegadas de mustelídeos para cada nível de 

restauro de habitat, altitude e estação do ano. Intervalos definidos para a altitude: baixa: <600m, 

média: 600-750m alta: >750m. 

 
 
 

Variável Efeito Wald gl p 
Intercept 

 
14,39 547 0,000 

Altitude 
 

12,34 547 0,000 
Restauro do habitat 
(referência = Controlo) 

Intervencionada 0,00 547 0,977 
Não Intervencionada 19,27 547 0,000 

Estação do ano 
(referência = Primavera) 

Verão 4,36 547 0,037 
Outono 40,54 547 0,000 
Inverno 61,69 547 0,000 

Restauro do habitat * Estação do ano Intervencionada * Verão 1,14 547 0,285 
Intervencionada * Outono 4,31 547 0,038 
Intervencionada * Inverno 0,33 547 0,568 

Não Intervencionada * Verão 3,28 547 0,070 
Não intervencionada * Outono 6,94 547 0,008 
Não intervencionada * Inverno 3,41 547 0,065 
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DISCUSSÃO 

A maior ocorrência de roedores (Rattus rattus e Mus musculus) no Outono e de 

mustelídeos no Verão, assim como um menor número de indivíduos detectados no 

inverno, são resultados que estão de acordo com os obtidos no Cap.II.a e com estudos 

realizados no âmbito dos padrões sazonais de pequenos mamíferos (Contreras 1988 in 

Arévalo & Fernandes-Palacios 2005, Fitzgerald et al 1981 in Jones & Toft 2006, Jones 

& Toft (2006), Wilson et al 2006). No Inverno é quando ocorre a maior escassez 

alimentar, levando ao aumento das taxas de mortalidade dos animais. No final da 

Primavera e sobretudo no Verão, estação precedente à de maior densidade de ratos, 

existe maior abundância de recursos alimentares e, por conseguinte, é altura em que os 

roedores atingem o pico da reprodução, o que resulta na produção de um maior número 

de juvenis, reflectindo-se numa maior abundância no Outono (Fitzgerald et al 1981 in 

Jones & Toft 2006, Jones & Toft (2006), Wilson et al 2006). É provável que a razão 

pela qual o número de detecções decresceu no Verão, principalmente no caso de Rattus 

rattus, tenha sido precisamente a maior disponibilidade e variedade de alimento que 

diminuíram a necessidade e o tamanho da sua área exploratória. Por este motivo, a 

probabilidade de um rato encontrar um túnel e marcá-lo pode ter sido diminuída. Assim, 

e também por haver mais indivíduos em fase reprodutora, torna-se provável a 

ocorrência de variações atípicas nos padrões de distribuição da população no Verão 

relativamente às outras estações. Estes resultados são concordantes com os obtidos no 

estudo da dieta dos roedores da ZPE e que são apresentados no Cap.II.a. 

A maior abundância de predadores nas áreas de nativa intervencionada e não 

intervencionada, comparativamente ao controlo, está de acordo com o comportamento 

oportunista das espécies em causa, que é favorecido na presença humana. (Moreira 

1987; Mathias 1998). Assim, o menor número de detecções de predadores, obtido para 

locais de controlo, era esperado pois correspondem a áreas pouco acessíveis, onde a 

presença humana não é tão sentida. Os mustelídeos, apesar de não apresentarem esta 

associação ao homem, apresentam, na sua maioria, uma dieta quase exclusivamente 

carnívora consumindo, principalmente, roedores e pequenos lagomorfos (Mathias 1998, 

Murphy et al 1998). Por isso, é natural que acabem por seguir os padrões das suas 

presas, revelando variações populacionais semelhantes às dos roedores. Comparando 

agora as áreas intervencionadas e as não intervencionadas, pode-se verificar que nas 
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segundas houve maior abundância de todos os predadores. Este padrão pode estar 

relacionado com o facto de as áreas de floresta nativa invadida, onde as exóticas não 

foram removidas, fornecerem um habitat mais variado e com um denso coberto vegetal 

denso. Pelo contrário, nas áreas de nativa recuperada houve corte de exóticas que, até à 

data da intervenção, limitavam o desenvolvimento das espécies nativas. Isto significa 

que, na altura das amostragens, estas áreas apresentavam-se mais abertas relativamente 

às áreas não intervencionadas. Um estudo realizado em floresta laurissilva de Tenerife, 

Canárias, comprovou igualmente que os ratos são mais numerosos em vegetação densa 

e fechada (García et al 2005). 

A diminuta detecção de mustelídeos na área de estudo pode, em parte, ser explicada 

pelo facto de, nalgumas das amostragens respectivas, as condições meteorológicas não 

terem sido favoráveis devido à ocorrência de aguaceiros. Isto traduziu-se numa enorme 

dificuldade em identificar as pegadas nos papéis molhados, chegando mesmo a 

surgirem dúvidas relativamente à presença/ausência do predador em determinado túnel. 

No entanto, e apesar das dificuldades, o esforço e espírito crítico na interpretação dos 

dados permitiram chegar a resultados plausíveis, ou seja, padrões biologicamente 

lógicos. Por outro lado, estes resultados eram esperados, já que se trata de predadores de 

topo e que, por isso, se apresentam, normalmente, em menor número. Além disso, a sua 

natureza essencialmente carnívora torna estas espécies mais sensíveis e selectivas 

comparativamente aos roedores. 

Os mustelídeos e, principalmente, os ratos por se apresentarem em elevadas densidades, 

são espécies que podem comprometer a biodiversidade das florestas de vegetação nativa 

da Zona de Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, pois são conhecidos 

como causa da redução e, nalguns casos, extinção de espécies de aves endémicas 

através da predação de ovos e crias. A espécie florestal endémica Pyrrhula murina é um 

passeriforme que se encontra ameaçado de extinção global e o impacto destes 

predadores pode vir a ter consequências irreversíveis. O controlo destes predadores é 

uma hipótese válida, sendo este estudo de grande utilidade na medida em que os 

responsáveis pela gestão florestal da ZPE têm de saber quando devem levar a cabo 

eventuais operações de controlo. Para isso terão que ponderar e basear as suas decisões 

nos estudos de abundância e distribuição destes predadores. 
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Capítulo II. a) ESTUDO DO IMPACTO DOS RATOS NO HABITAT DO PRIOLO: 

AVALIAÇÃO SAZONAL DA ABUNDÂNCIA E DIETA DE ROEDORES 
EM DIFERENTES HABITATS  
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II. a) 

 

ESTUDO DO IMPACTO DOS RATOS NO HABITAT DO PRIOLO: 

AVALIAÇÃO SAZONAL DA ABUNDÂNCIA E DIETA DE ROEDORES EM DIFERENTES HABITATS  
 

RESUMO 

No intuito de perceber o impacto que os roedores introduzidos em São Miguel, Açores, têm nas espécies 

florestais, nomeadamente na ave endémica Pyrrhula murina (Priolo), seja pela predação ou pela 

competição por recursos, foram estudados os seus padrões demográficos e tróficos. De Fevereiro a 

Agosto de 2008 fizeram-se sessões snap-trapping em diferentes habitats da Zona de Protecção Especial 

Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, no Inverno, Outono e Verão, que evidenciaram abundância de 

roedores por toda a área. A espécie mais comum foi a ratazana-preta (Rattus rattus), cujo número de 

capturas variou, numa relação inversa, em função da disponibilidade e variedade de recursos, tendo o 

maior número de capturas sido verificado no Inverno. A plantação de Cryptomeria japonica foi o habitat 

com menor número de ratos, evidenciando a sua preferência por zonas de coberto vegetal denso. Animais 

maiores, mais pesados e com mais itens diferentes no estômago, assim como uma maior proporção de 

fêmeas em reprodução e juvenis, ocorreram em circunstâncias de maior diversidade de recursos. Os 

anelídeos, larvas de lepidópteros e macrofungos constituíram a base da dieta dos ratos, ocorrendo 

variações sazonais e espaciais no seu consumo consoante a disponibilidade destes e outros recursos no 

meio. As sementes não foram um recurso regular na dieta dos roedores e as aves não fizeram parte dela. 

Os resultados rejeitam a hipótese de os ratos ameaçarem significativamente as aves da ZPE, por 

competição ou predação, mas revelam que podem ter impacto em alguns invertebrados e macrofungos. 

ABSTRACT 

With the aim of assessing the impact of introduced rodents in species of the Azores laurel forest, 

especially in the endemic bird species Pyrrhula murina (Priolo), either from predation or competition 

with resources, we studied the abundance and seasonal variations in diet of rodents. From February to 

August 2008 snap-trapping sessions were carried out in different habitats of the Special Protected Area 

Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, in winter, autumn and summer. The most common species was the 

black-rat (Rattus rattus), and its capture rate varied inversely with the availability and variety of 

resources, with the highest number of captures obtained in winter. The rats had an apparent preference for 

forest areas with a dense understorey and the Cryptomeria japonica plantation had the lower number of 

rats.. In areas with higher concentration of food sources we captured larger and heavier animals, 

possessing a higher number of items in the stomach. In the same areas a higher ratio of juveniles and of 

breeding females was also detected. Annelids, lepidopteran larvae and macrofungus were the main food 

items in the rodent’s diet. There were temporal and spatial differences in the consumption of these items 

depending on the availability of these and other resources. The seeds were not important in the diet and 

birds were never present. The results reject the hypothesis of the rats significantly threaten the birds of the 
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SPA, for competition or predation, but raises the point that they may have an impact in some invertebrate 

and macrofungal species. 

INTRODUÇÃO 

Os impactos que os predadores introduzidos têm provocado em ecossistemas insulares 

são já bem conhecidos (Atkinson 1973, Smith 1986 in Holdaway 1989, O’Donnel 1996, 

Kelly et al 2001, García et al 2005, Angel et al 2006). Um bom exemplo disso é a Nova 

Zelândia, onde a ratazana-preta teve efeitos catastróficos nalgumas populações de aves 

florestais, tais como as espécies passeriformes Anthornis melanura, Petroica australis e 

Philesturnus carunculatus, que sofreram um rápido declínio populacional (Atkinson 

1973). Mas os efeitos negativos que os mamíferos introduzidos têm tido nestes biótopos 

não se restringem à predação de aves. Os ratos alimentam-se também de répteis, 

insectos, sementes e pequenas plantas (Atkinson 1989 in Clout & Veitch 2000) 

podendo, por isso, competir por recursos essenciais à dieta de espécies nativas como o 

Priolo (Pyrrhula murina). Consoante a altura do ano, a dieta do Priolo consiste, 

essencialmente, em sementes de herbáceas, de árvores e de frutos, botões florais e 

invertebrados (Ramos 1994), alimentos que poderão constar, igualmente, dos hábitos 

alimentares dos roedores. Além disso, se os ratos se alimentarem de plantas 

introduzidas poderão actuar como veículos de propagação das sementes, dificultando 

assim o controlo de espécies vegetais invasoras. 

Assim, é de extrema importância o estudo pormenorizado dos padrões espaciais e 

temporais de abundância e dieta das diferentes espécies de roedores na ZPE Pico da 

Vara/Ribeira do Guilherme, a fim de compreender possíveis interacções e planear 

futuras acções de controlo. 

As três espécies de roedores presentes na ilha de São Miguel diferem umas das outras a 

níveis distintos. A ratazana-castanha (Rattus norvegicus) apresenta uma marcada 

antropofilia ocorrendo, com abundância, nas cidades, onde ocupa a parte mais baixa dos 

edifícios e os esgotos (Moreira, 1987; Mathias, 1998). Já a ratazana-preta (Rattus rattus) 

encontra-se mais frequentemente em áreas florestais ou agrícolas (Mathias, 1998) 

podendo, por isso, representar uma forte ameaça à biodiversidade da floresta. Esta 

ratazana evita biótopos muito húmidos (Moreira, 1987; Mathias, 1998) sem cobertura 

arbustiva ou arbórea. Nas florestas prefere aquelas de renovação natural com uma 

grande variedade de espécies (Moreira, 1987) e a sua área vital varia de 0,5 a 1,0ha 
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(Dowding & Murphy, 1994). No Inverno, reduzindo-se o número de esconderijos 

habitáveis, as populações tendem a concentrar-se mais à volta das habitações humanas. 

Nas Ilhas este roedor é muito mais abundante e Moreira (1987) afirma que deve ser 

combatido com regularidade. Foi já verificado também que a ratazana-preta consegue 

subsistir mais facilmente na ausência da ratazana-castanha revelando-se, por isso, fortes 

competidoras. O ratinho-caseiro (Mus musculus) ocorre igualmente, e com elevadas 

densidades, em biótopos de marcada influência humana (Moreira, 1987; Mathias, 

1998), mas tem um raio de acção muito mais reduzido que as outras espécies. Constrói 

os seus ninhos perto dos alimentos e raramente se afasta mais de 10 metros dos 

mesmos. Porém, nas ilhas, devido à diminuição de potenciais predadores e 

competidores, coloniza também áreas naturais, como a floresta indígena podendo, 

igualmente, as populações atingir nestas áreas números consideráveis e propiciar 

impactos negativos ao ecossistema (Moreira 1987). Nas populações selvagens a 

reprodução atinge o seu pico no Verão (Fitzgerald et al 1981 in Jones & Toft 2006, 

Jones & Toft 2006, Wilson et al 2006) e tende a diminuir acentuadamente no fim do 

Outono e Inverno (Moreira 1987, Fitzgerald et al 1981 in Jones & Toft 2006, Jones & 

Toft 2006, Wilson et al 2006). 

A maioria dos roedores tem o seu sistema digestivo relativamente pouco diferenciado, 

praticando uma dieta mais ou menos carnívora e equilibrada, com preferência por 

alimentos ricos em hidratos de carbono, gorduras e proteínas (Moreira, 1987). A família 

Muridae, à qual pertencem os roedores em estudo, apresenta uma dieta herbívora a 

omnívora (Moreira, 1987; Mathias, 1998), mas a dieta da ratazana-castanha é mais 

variada devido à sua forte associação ao homem (Moreira, 1987; Mathias, 1998). É mais 

carnívora que a ratazana-preta, que apresenta maior preferência por sementes. O 

ratinho-caseiro é, também, omnívoro e bem adaptado à alimentação de sementes secas 

(Moreira, 1987). Roedores como o ratinho-caseiro e a ratazana-preta, com uma dieta 

granívora, desempenham um importante papel na dispersão de sementes (Daniel 1973, 

Badan 1986, Santos & Tellería 1994 in Marques, 1997, Moles & Drake 1999). 

A distribuição e abundância dos roedores por diferentes habitats e estações do ano 

podem estar intimamente relacionadas com a dieta que, por sua vez, se encontra 

dependente da disponibilidade de recursos no meio. Por exemplo, Daniel (1973) 

concluiu que as variações sazonais na dieta de Rattus rattus se encontram relacionadas 

com a abundância sazonal dos recursos na floresta, havendo um maior consumo de 



31 
 

matéria vegetal no Outono e Inverno, e uma dieta mais rica em invertebrados na 

Primavera e Verão. Num estudo realizado nas ilhas Galápagos foi observada uma 

correlação entre o consumo de alimentos de natureza animal e a fecundidade de Rattus 

rattus (Clark 1981, Sweetaple & Nugent 2007). Também Ruscoe et al (2005 in Jones & 

Toft 2006) referem que a disponibilidade de sementes é a responsável por algumas 

alterações populacionais em Mus musculus. Grande parte dieta desta espécie consiste, 

também, em invertebrados, principalmente durante o Verão (Jones & Toft 2006). Num 

estudo acerca do uso de habitat por ratazana-preta desenvolvido em New South Wales, 

Cox & Cox (2006) referem que o acesso a recursos alimentares e a possibilidade de 

evitar predadores são factores que podem contribuir para os padrões de abundância. 

Este estudo teve como finalidade perceber em que medida os padrões sazonais de 

abundância e dieta dos roedores, nos diferentes habitats da ZPE, poderão influenciar a 

sobrevivência do Priolo, seja pela predação ou pela competição por recursos. 

 

METODOLOGIA 

Quadrados de amostragem com ratoeiras snap-trap. Em habitats distintos – floresta 

nativa invadida, floresta nativa recuperada, plantação de Cryptomeria e floresta de 

exóticas – foram dispostas 50 armadilhas do tipo snap-trap (armadilhas que consistem 

em partir a coluna vertebral do roedor, Anexo XI), duas a duas em linhas paralelas e 

equidistantes de 25m, numa rede de 100x100m (Fig. 5). A disposição em quadrado 

minimiza o efeito de margem para uma mesma área de amostragem e a cobertura das 

ratoeiras com ramos e folhas evita a captura de aves. Foram realizadas sessões de 

amostragem no Inverno (Fevereiro 2008), na Primavera (Maio 2008) e no Verão 

(Agosto 2008) (o ideal seria um ciclo anual completo). As armadilhas permaneceram 

durante 3 noites consecutivas em cada sessão, ou seja, por estação e habitat, a fim de se 

obter uma amostragem representativa e evitar a habituação dos animais a uma zona de 

atracção (Kirkland, 1990 in Marques, 1997). Estabeleceram-se pontos fixos, assinalados 

com fitas plásticas vermelhas e brancas, onde se colocaram as armadilhas. Espécies com 

preferência por sementes (Mus musculus e Rattus rattus) são atraídas por flocos de 

aveia ou sementes de oleaginosas. Por outro lado, espécies omnívoras do género Rattus 

são facilmente capturadas utilizando alimentos anteriormente existentes no local ou 

outros alimentos com cheiro atraente (Moreira, 1987). Assim, optou-se por utilizar 
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como isco a manteiga de amendoim, considerada alimentícia e olfactivamente atractiva 

(Mira 1990 in Marques 1997). As ratoeiras foram então providas de pano que foi iscado 

com manteiga de amendoim. Como refere Moreira (1987) estas espécies de roedores 

são de hábitos predominantemente nocturnos ou crepusculares, portanto a verificação e 

reactivação das armadilhas foi realizada diariamente, o mais cedo possível. Os dados 

aqui obtidos permitiram calcular o índice de abundância dos roedores (Rattus rattus e 

Mus musculus em conjunto) nos diferentes habitats e a sua evolução ao longo do ano. 

 

 

Fig.5- Esquema do desenho experimental da armadilhagem com snap-traps. 

 

Os animais capturados nas armadilhas foram usados para o estudo da dieta dos roedores 

da ZPE (Rattus rattus e Mus musculus em conjunto). O objectivo foi obter um mínimo 

de 10 estômagos por mês e área, o que nem sempre foi possível. Aquando da captura os 

roedores foram individualmente etiquetados e, no mesmo dia, identificados 

relativamente à espécie, morfotipo (R.r.rattus – dorso negro e barriga cinzenta; 

R.r.frugivorous – dorso castanho com longos pelos negros e barriga cinzenta; 

R.r.alexandrinus – dorso castanho com longos pelos negros e barriga creme ou branca), 

sexo, maturidade e estado reprodutivo (no caso das fêmeas), pesados, medidos e 

dissecados em laboratório. Na dissecação os estômagos foram removidos, tendo o seu 

conteúdo sido colocado em álcool etílico (70%). As amostras foram analisadas à lupa 

(no caso dos pêlos, ao microscópio) e classificadas em matéria animal - micromamífero, 

gastrópode, anelídeo, larva de lepidóptero, díptero adulto, larva de coleóptero, 
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coleóptero adulto, hemíptera adulto, aranha e matéria animal não identificada –, matéria 

vegetal – folhas, flores, frutos, sementes inteiras, sementes destruídas, raízes, caules, 

bolbos, sori, macrofungos, líquenes e matéria vegetal não identificada –, pedras, isco e 

pêlo do próprio predador. A identificação das sementes foi efectuada recorrendo à 

comparação das mesmas com uma colecção de referências fotográficas de sementes de 

São Miguel. As sementes que não foram possíveis de identificar e as partes do corpo de 

artrópodes presentes nos estômagos foram registados em fotografia para, 

posteriormente, serem identificados por experts. 
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ANÁLISES DOS DADOS 

Abundância 

Com os dados recolhidos das sessões de snap-trapping foi possível calcular o índice de 

abundância relativa de roedores (Rattus rattus + Mus musculus), por habitat e nas 

diferentes estações do ano, utilizando a fórmula desenvolvida por Cunningham e Moors 

(1993) que se baseia no número de capturas e de armadilhas disparadas. Primeiro 

calculou-se o número de noites de armadilhagem corrigidas (NAC): 

NAC = (nº ratoeiras montadas x nº noites) – [0.5 x (Capturas + Disparadas)] 

Na fórmula acima, “Capturas” equivale ao número de roedores apanhados nas ratoeiras, 

e “Disparadas” ao número de ratoeiras desactivadas sem capturas. Depois, foi calculado 

o índice de abundância, o qual nos dá o número de ratos por 100 noites de 

armadilhagem: 

Índice de Abundância = (Capturas x 100)/NAC 

Com os valores obtidos, foi desenhado em MS Exel um gráfico representativo da 

abundância de roedores em cada habitat e estação do ano. 

No total das três estações do ano foram capturados somente 10 indivíduos da espécie 

Mus musculus, pelo que não lhes foi aplicada qualquer análise estatística. Assim, na 

análise das características fenotípicas dos animais capturados foram utilizados, 

exclusivamente os indivíduos da espécie Rattus rattus. Procedeu-se ao cálculo da média 

e desvio padrão para as biometrias, tendo as restantes características (morfotipo, 

maturidade, sexo, e estado reprodutivo) sido expressas em percentagem. Seguidamente 

e recorrendo ao programa STATISTICA7, foram testadas possíveis diferenças nas 

biometrias (animais adultos) entre sexos, utilizando-se um teste-t, e entre morfotipos, 

com a ANOVA de uma via. A comparação das biometrias comprimento do corpo 

(HBL) e peso (W) dos roedores adultos nos diferentes habitats e estações do ano foi 

efectuado através de uma ANOVA factorial. Para testar a homogeneidade das variâncias 

das amostras usou-se o teste de Levene (p>0,05). Nos casos em que houve diferenças 

significativas (p≤0,05) estas foram discriminadas num teste de Tukey. As diferenças nas 

proporções dos sexos, do estado reprodutivo e maturidade entre habitats e estações do 

ano, foram testadas em generalized linear models (GLM) para amostras com 
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distribuição binomial. Relativamente às diferenças nas proporções dos morfotipos foi 

aplicada a mesma análise, mas para amostras com distribuição multinomial. A 

adequação do modelo aos dados foi verificada no valor de Chi2 Pearson em goodness of 

fit. 

 

Dieta 

O tratamento estatístico da dieta dos roedores (Rattus rattus + Mus musculus) foi 

realizado, tendo em conta o habitat (Floresta nativa recuperada; Floresta nativa 

invadida; Floresta de Exóticas; Plantação de Cryptomeria; Corte florestal de 

Cryptomeria) e a estação em que cada amostra foi recolhida: Inverno (Janeiro a Março), 

Primavera (Abril a Junho), Verão (Julho a Setembro), Outono (Outubro a Dezembro) 

(Fico et al, 1993). 

Após identificadas as classes-alimentares procedeu-se à sua quantificação. Para isso, foi 

calculada a frequência de ocorrência em termos relativos para cada uma delas: 

 

F.O. = 
Nº de ocorrências da classe-alimentar 

Total de estômagos 
 

Determinou-se, também, a frequência de ocorrência (F.O.) em percentagem absoluta 

apenas para os itens animais, pois só estes foram possíveis de quantificar em cada 

estômago. 

 

F.O. 

= 

Nº de ocorrências da classe-alimentar 
Total de itens da classe-alimentar 

 

As classes-alimentares foram, posteriormente, classificadas por ordem de importância 

na dieta do roedor em recurso básico (F.O. ≥ 20%); recurso regular (5% < F.O. < 20%); 

recurso suplementar (1% < F.O. ≤ 5%); recurso ocasional (F.O. ≤ 1%) (Skuratowicz, 

1950 in Carreira, 1996). 

Foi ainda determinado o valor para a amplitude do nicho alimentar, com recurso ao 

índice de Simpson (Raymond et al., 1984 in Petrucci-Fonseca, 1990) padronizado 

(Pounds, 1981 in Petrucci-Fonseca, 1990): 
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Na equação, “pi” é a proporção de cada classe-alimentar na dieta e “N” é o número total 

de classes-alimentares identificadas. O índice varia entra 0 (quando só existe uma 

classe-alimentar a ser explorada) e 1 (quando todas as classes-alimentares são 

exploradas de igual forma). 

Por último e recorrendo ao teste de Qui2, foi feita uma comparação entre estações do 

ano e outra entre os diferentes habitats em termos das classes-alimentares mais 

importantes (recursos básicos e regulares) na dieta dos roedores. 
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RESULTADOS 

Abundância 

Fig.6- Índice de abundância de roedores capturados nas snap-traps, por habitat e estação do ano, 
representado graficamente. 
 
As capturas de roedores nas sessões de amostragem realizadas na ZPE Pico da 

Vara/Ribeira do Guilherme revelaram a existência destes predadores por todos os 

habitats aqui estudados (floresta nativa recuperada, plantação de criptomérias, floresta 

de exóticas e corte florestal de criptomérias). Não foi capturado qualquer indivíduo da 

espécie Rattus norvegicus. Os valores para o índice de abundância de roedores (Rattus 

rattus + Mus musculus) nos diferentes tipos de habitat e em cada estação do ano 

(Inverno, Primavera e Verão) encontram-se representados graficamente na Figura 6. É 

possível verificar que houve, no geral, um decréscimo nas capturas de ratos do Inverno 

para a Primavera, mais drástico no caso da floresta nativa recuperada, e desta para o 

Verão. O habitat que apresentou maior abundância de roedores foi a floresta de exóticas 

e aquele com menor número de ratos foi a plantação de Cryptomeria japónica, na qual 

houve uma constante baixa densidade em todas as estações. 

Durante todo o período de amostragem foram capturados apenas 10 indivíduos da 

espécie Mus musculus, pelo que não lhes foi aplicada qualquer análise estatística. Com 
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excepção da plantação de Cryptomeria, em todos os habitats aqui estudados foram 

apanhados indivíduos desta espécie, ainda que em baixo número.  



Tabela III- Média e desvio padrão das biometrias de Rattus rattus para cada habitat e estação do ano. HBL (comprimento corpo), TL (comprimento cauda), 
RHF (comprimento pata direita posterior), RE (comprimento orelha direita), W (peso). 

 

BIOMETRIAS 
R.rattus 

Floresta Nativa Recuperada Plantação Criptoméria Floresta de Exóticas Corte de Criptoméria Floresta Nativa Invadida 

Inv Prim Ver Inv Prim Ver Inv Prim Ver Inv Prim Ver Inv Prim Ver 

HBL 
média 17,50 18,13 19,05 17,18 17,44 17,80 18,49 19,02 18,52 19,04 18,83 17,85 19,48 19,28 18,70 

desvio padrão 1,26 1,36 1,33 1,52 0,94 0,72 1,49 1,70 1,48 0,90 1,42 1,20 1,10 1,31 0,28 

N 13 10 4 10 11 6 14 12 6 8 7 2 8 11 2 

TL 
média 19,38 19,34 20,93 18,24 18,93 19,62 19,54 19,87 19,90 20,03 20,09 19,95 20,14 20,16 19,30 

desvio padrão 1,53 1,10 0,12 1,29 1,43 1,07 1,22 2,32 0,97 1,92 1,10 0,35 1,10 1,27 0,00 

N 13 10 4 9 11 5 14 12 6 8 7 2 8 11 1 

RHF 
média 3,25 3,41 3,58 3,31 3,49 3,47 3,38 3,49 3,43 3,50 3,50 3,45 3,40 3,51 3,60 

desvio padrão 0,14 0,14 0,13 0,09 0,09 0,05 0,07 0,13 0,12 0,15 0,10 0,21 0,08 0,16 0,14 

N 13 10 4 10 11 6 14 12 6 8 7 2 8 11 2 

RE 
média 2,55 2,65 2,68 2,53 2,60 2,50 2,61 2,65 2,63 2,63 2,70 2,50 2,67 2,69 2,75 

desvio padrão 0,11 0,14 0,10 0,13 0,15 0,06 0,11 0,15 0,08 0,13 0,12 0,00 0,13 0,12 0,07 

N 13 10 4 10 11 6 14 12 6 8 7 2 8 11 2 

W 
média 154,23 159,00 173,75 132,00 142,27 155,83 165,36 168,64 167,50 183,13 160,71 150,00 195,00 187,27 172,50 

desvio padrão 36,62 24,70 14,93 34,09 23,17 15,30 32,25 32,08 26,41 18,11 24,05 0,00 33,91 25,73 24,75 

N 13 10 4 10 11 6 14 12 6 8 7 2 8 11 2 
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Tabela IV- Proporções relativas a sexo, maturidade, estado reprodutivo e morfotipo de indivíduos da espécie Rattus rattus capturados nos diferentes habitats e 
estações do ano, apresentadas em percentagem. 

 

 

Outras Características  
R.rattus 

Floresta Nativa Recuperada Plantação de Cryptomeria Floresta de Exóticas Corte de Cryptomeria Floresta Nativa Invadida 
Inv Prim Ver Inv Prim Ver Inv Prim Ver Inv Prim Ver Inv Prim Ver 

Sexo 
%Fêmeas 66,67 40,00 0,00 60,00 33,33 33,33 35,71 50,00 57,14 30,00 42,86 60,00 25,00 63,64 25,00 
N 15 10 4 10 12 6 14 12 7 10 7 5 8 11 4 

Idade 
%Juvenis 13,33 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 
N 15 10 4 10 12 6 14 12 7 10 7 5 8 11 4 

Estado 
reprodutivo 

%Fêmeas em rep. 20,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 75,00 33,33 33,33 33,33 50,00 0,00 100,00 
N 10 4 0 6 4 2 5 6 4 3 3 3 2 6 1 

Morfotipo 

%R.r.rattus 66,67 60,00 75,00 30,00 33,33 66,67 57,14 83,33 85,71 90,00 42,86 80,00 62,50 90,91 75,00 
%R.r.frugivorous 26,67 20,00 0,00 50,00 50,00 16,67 14,29 8,33 0,00 10,00 28,57 20,00 12,50 0,00 25,00 
%R.r.alexandrinus 6,67 20,00 25,00 20,00 16,67 16,67 28,57 8,33 14,29 0,00 28,57 0,00 25,00 9,09 0,00 
N 15 10 4 10 12 6 14 12 7 10 7 5 8 11 4 



As tabelas III e IV referem-se à média e desvio padrão das biometrias e percentagem 

das restantes características (morfotipo, maturidade, sexo, e estado reprodutivo). Há que 

referir que nalguns dos ratos capturados não foi possível obter todas as biometrias pois, 

por exemplo, alguns deles não tinham parte da cauda. O morfotipo predominante nas 

capturas da amostragem foi Rattus rattus rattus (Anexo XII), estando R.r.frugívorous e, 

principalmente, R.r.alexandrinus fracamente representados. Foi observada uma 

percentagem maior de fêmeas em reprodução na Primavera e Verão e um maior número 

de juvenis foi capturado no Verão (Tabela IV). O teste-t detectou diferenças entre sexos 

para todas as biometrias (Tabela V). 

 

Tab.V- Resultados do teste-t: variável dependente = biometrias HBL (comprimento do corpo), 

TL (comprimento da cauda), RHF (comprimento da pata posterior direita), RE (comprimento da 

orelha direita) e W (peso); var.independente = sexo. Diferenças significativas a negrito (p<0,05) 

biometria ♀ méd ± d.padrão (N) ♂ méd ± d.padrão (N) Valor de t p 

HBL 17,78 ± 1,17 (55) 18,82 ± 1,48 (69) -4,24 0,000 

TL 19,27 ± 1,47 (53) 19,86 ± 1,43 (66) -2,23 0,027 

RHF 3,36 ± 0,13 (55) 3,47 ± 0,13 (69) -4,33 0,000 

RE 2,58 ± 0,12 (54) 2,64 ± 0,13 (69) -2,37 0,019 

W 153 ± 28,78 (55) 172,10 ± 31,58 (69) -3,48 0,001 

 

Os resultados da ANOVA de uma via, que testou a variação nas biometrias para os 

diferentes morfotipos, mostraram não existirem diferenças significativas nos indivíduos 

capturados (p>0,05). Os valores de p (>0,05) para o teste de Levene comprovaram a 

homogeneidade das variâncias da amostra (Anexo XIII). 

A comparação do comprimento do corpo e peso dos indivíduos adultos nos diferentes 

habitats e estações do ano com a ANOVA factorial, sugere que existe uma influência do 

habitat sobre ambas as características, com um p>0,05 para o teste de Levene 

comprovando a homogeneidade das variâncias da amostra (Tabela VI). O teste de 

Tukey mostrou que os ratos capturados em plantação de criptoméria no Inverno diferem 

significativamente no seu comprimento corporal (HBL) e peso (W) daqueles capturados 

em floresta nativa invadida no Inverno e Primavera. Foram, ainda, detectadas diferenças 

de peso entre os indivíduos capturados em criptoméria na Primavera e aqueles 

capturados em floresta nativa invadida no Inverno e Primavera, assim como, entre os 
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ratos da amostra recolhida em criptoméria no Inverno e os do corte de criptoméria pela 

mesma altura (Anexos XIV e XV). 

 

Tab.VI- Resultados da ANOVA factorial que testa diferenças significativas (se p<0,05, a 

negrito) de comprimento do corpo (HBL) e peso (W) de R.rattus nos diferentes habitats e 

estações do ano. p(Levene)>0,05 se a amostra apresenta homogeneidade de variâncias. 

biometria gl F p p (Levene) 

HBL 

Intercept 1 16923,92 0,000 

0,599 

Estação do ano 2 0,25 0,778 

Habitat 4 4,39 0,003 

Estação do ano*Habitat 8 0,88 0,539 

Error 109 
  

W 

Intercept 1 2886,98 0,000 

0,262 

Estação do ano 2 0,11 0,893 

Habitat 4 4,93 0,001 

Estação do ano*Habitat 8 1,01 0,432 

Error 109 
  

 

 

Não foram encontradas quaisquer variações significativas de proporções dos sexos, 

morfotipos, estado reprodutivo ou maturidade nos diferentes habitats e estações do ano. 

As tabelas de resultados do respectivo GLM encontram-se em anexo (Anexos XVI a 

XIX). Com excepção da característica maturidade, a adequação do modelo aos dados foi 

verificada para todos os casos (Chi2 de Pearson próximo de 1) (Anexos XVI a XIX). 

 

Dieta 

As classes-alimentares identificadas nos conteúdos estomacais dos roedores capturados 

na ZPE foram: micromamífero (Rattus rattus e Mus musculus, segundo Pinto 1978), 

gastrópode, anelídeo, larva de lepidóptero, díptero adulto, larva de coleóptero, 

coleóptero adulto, hemíptera adulto, quilópode,  aranha, sementes inteiras (Carex 

divulsa – nativa recuperada, Primavera -, Duchesnea indica – corte de criptomérias - e 

Scophularia auriculata – nativa recuperada, Verão), sementes destruídas (Polygonum 

capitatum – floresta de exóticas, Primavera), flores de conteira (Hedychium 

gardneranum – todos os habitas excepto criptoméria, Verão), frutos de conteira 

(criptoméria, corte e nativa invadida, Inverno), folhas, raízes, caules, bolbos de conteira, 

sori, macrofungos e líquenes. 



Tabela VII- Classes-alimentares da dieta de roedores expressas em termos de frequência de ocorrência relativa, por habitat e estação do ano. 

Nativa Recuperada Criptomérias Exóticas Corte Criptomérias Nativa Invadida 
Classes-alimentares Inv Pri Ver Inv Pri Ver Inv Pri Ver Inv Pri Ver Inv Pri Ver 

Animal 

Micromamífero 18,18 
Gastrópode 20,00 15,38 10,00 
Anelídeo 100,00 90,00 100,00 27,27 20,00 16,67 43,75 92,31 85,71 50,00 80,00 80,00 10,00 90,91 125,00 
Lepidóptero larva 13,33 40,00 40,00 9,09 16,67 6,25 38,46 14,29 10,00 10,00 80,00 20,00 27,27 75,00 
Díptero adulto 20,00 9,09 10,00 7,69 40,00 20,00 9,09 50,00 
Coleóptero larva 10,00 20,00 25,00 
Coleóptero adulto 10,00 9,09 
Hemíptero adulto 9,09 
Quilópoda 50,00 
Aranha 16,67 28,57 10,00 20,00 9,09 

Não-
Animal 

Sori 6,67 10,00 16,67 7,69 
Sementes inteiras 10,00 20,00 10,00 
Sementes destruídas 15,38 0,00 
Frutos  (Hedychium gardneranum) 9,09 10,00 20,00 25,00 
Flores (Hedychium gardneranum) 20,00 50,00 42,86 20,00 25,00 
Folhas 6,67 20,00 18,18 20,00 7,69 14,29 10,00 20,00 
Caules 20,00 33,33 15,38 14,29 20,00 20,00 18,18 
Raízes 7,69 10,00 25,00 
Bolbos (Hedychium gardneranum) 54,55 25,00 
Líquenes 6,67 20,00 20,00 16,67 15,38 28,57 20,00 18,18 
Macrofungos 73,33 20,00 20,00 36,36 40,00 50,00 31,25 23,08 57,14 80,00 10,00 60,00 27,27 
N (TOTAL Estômagos) 15 10 5 11 10 6 16 13 7 10 10 5 10 11 4 
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Tabela VIII- Classes-alimentares, de natureza animal, dos roedores expressas em termos de frequência de ocorrência absoluta, por habitat e estação do ano. 

 

 

Tabela IX- Amplitude do nicho alimentar dos roedores, calculado através do índice de Simpson padronizado, para cada habitat e estação do ano. 

 
Nativa Recuperada Criptomérias Exóticas Corte Criptomérias Nativa Invadida TOTAL 

INVERNO 0,09 0,22 0,06 0,09 0,16 0,13 

PRIMAVERA 0,23 0,19 0,21 0,17 0,20 0,22 

VERÃO 0,13 0,31 0,23 0,18 0,21 0,10 

Nativa Recuperada Criptomérias Exóticas Corte Criptomérias Nativa Invadida 

Classes-alimentares Inv Pri Ver Inv Pri Ver Inv Pri Ver Inv Pri Ver Inv Pri Ver 

Micromamífero       25,00                       

Gastrópode (Stylommatophora)   2,33           2,30     1,82         

Anelídeo 98,41 86,05 94,87 50,00 42,86 12,50 97,22 88,51 90,91 95,65 76,36 77,42 75,00 91,26 66,67 

Lepidóptero larva 1,59 8,14 5,13 12,50   12,50 2,78 8,05 3,03 4,35 1,82 16,13 25,00 3,88 19,05 

Díptero adulto   2,33   12,50 42,86     1,15     10,91 3,23   1,94 9,52 

Coleóptero larva   1,16                 7,27         

Coleóptero adulto         14,29                 0,97 4,76 

Hemiptera adulto                           0,97   

Quilópoda adulto           62,50                   

Aranha           12,50     6,06   1,82 3,23   0,97   

N (Total itens) 126 86 39 8 7 8 36 87 66 23 55 31 8 102 21 



Apareceram, ainda, outros itens que foram negligenciáveis pela sua falta de interesse 

ecológico ou devido à baixa quantidade em que se encontravam nos estômagos (isco, 

matéria animal/vegetal não identificada, pulgas e carraças de autocatagem, pêlo do 

próprio predador e pedras). As frequências de ocorrência em termos relativos (Tabela 

VII) e absolutos (Tabela VIII), assim como os valores para a amplitude do nicho 

alimentar (Tabela IX) em cada habitat e estação do ano, encontram-se tabelados em 

anexo. De um modo geral, em cada habitat houve um aumento do nicho ecológico do 

Inverno para a Primavera e desta para o Verão. A classificação, em termos de 

importância na dieta do roedor, de cada uma das classes-alimentares encontra-se 

descrita na Tabela X.  

 

Tab.X- Classificação, segundo Skuratowicz (1950 in Carreira, 1996) das classes-alimentares por 

ordem de importância na dieta dos roedores. 

 

Sendo os anelídeos, os macrofungos e as larvas de lepidóptero as classes-alimentares de 

maior importância na dieta dos ratos, os testes de Qui-quadrado para comparar estações 

do ano e habitats assentaram nestes mesmos recursos (Anexos XX e XXI, 

respectivamente). Relativamente aos anelídeos, houve diferenças altamente 

significativas entre todas as estações do ano e habitats, com excepção do corte de 

criptomérias para nativa invadida (Anexos XX e XXI). O teste de Qui-quadrado  não 

acusou diferenças significativas no consumo de larvas de lepidóptero entre as diferentes 

estações do ano (Anexo XX), mas houve variação entre habitats (Anexo XXI). O menor 

consumo deste item verificou-se ser em criptoméria (Tabela VIII), diferindo 

significativamente dos outros habitats, com excepção da nativa invadida (Anexo XXI), 

onde o consumo foi igualmente baixo (Tabela VIII). O teste de Qui-quadrado permitiu 

Recurso Classes-alimentares 

Básico (F.O.≥20%) anelídeos, macrofungos 

Regular (5% <F.O <20%) 
 
larvas de lepidópteros 

Suplementar (1% <F.O ≤ 5%) 
 
dípteros adultos, folhas, líquenes, bolbos, caules, gastrópodes, larvas de 
coleópteros, sori, frutos 

Ocasional (F.O.≤1%) 

 
micromamíferos, coleópteros adultos, sementes inteiras, 
sementes destruídas, aranhas, flores, raízes, hemípteros, 
quilópodes 
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ainda verificar a existência de uma diferença altamente significativa entre o consumo de 

larvas de lepidóptero em criptoméria e a ocorrência deste item em estômagos de 

roedores capturados em floresta de exóticas (Anexo XXI), evidenciando ser neste 

habitat onde se observa maior quantidade de larvas ingeridas (Tabela VIII). A 

ocorrência de macrofungos na dieta dos roedores foi idêntica nos diferentes habitats 

(Anexo XXI), ocorrendo significativamente mais no Inverno do que na Primavera e 

Verão (Tabela VII, Anexos XX e XXI). 

As restantes classes-alimentares mostraram-se menos representadas na dieta dos 

predadores (Tabela VIII). Por exemplo, os gastrópodes só estiveram presentes na 

primavera e os micromamíferos (considerado quando a quantidade de pêlo presente no 

estômago o sugeriu) apenas em criptoméria no Inverno. O consumo de dípteros adultos 

e aranhas foi verificado um pouco por toda a parte, mas sempre em baixo grau. 

Relativamente aos alimentos de natureza vegetal, as sementes, que ocorreram 

exclusivamente na Primavera e Verão, não representaram um recurso importante na 

dieta dos roedores, nem tiveram um habitat específico de ocorrência. As flores de 

conteira foram observadas por todos os habitats, mas somente no Verão, enquanto os 

frutos desta planta ocorreram apenas em estômagos de indivíduos capturados no 

Inverno. O consumo de líquenes foi constatado em todos os habitats excepto no corte 

florestal de criptomérias. Não houve quaisquer indícios da presença de aves na dieta dos 

roedores da ZPE. 
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DISCUSSÃO 

A ocorrência, em elevado número, de predadores por todos os habitats da ZPE 

estudados (floresta nativa recuperada, plantação de criptomérias, floresta de exóticas e 

corte florestal de criptomérias) era esperada, tendo em conta a natureza generalista e 

enorme capacidade de dispersão dos roedores (Moreira 1987, Mathias 1998). A 

marcada antropofilia característica da ratazana-castanha, Rattus norvegicus, e a sua rara 

ocorrência em floresta laurissilva (Arévalo & Fernandez-Palacios 2005) está de acordo 

com o facto de não ter havido nenhuma captura desta espécie na área de estudo. O 

decréscimo nas capturas de ratos do Inverno para a Primavera, mais drástico no caso da 

floresta nativa recuperada, e desta para o Verão, pode estar relacionado com um 

aumento, no mesmo sentido cronológico, na disponibilidade de recursos alimentares, tal 

como discutido no Cap.I. De facto, foi observado um aumento generalizado do nicho 

alimentar do Inverno para a Primavera e desta para o Verão, variando com o índice de 

abundância numa relação inversa. Também num estudo acerca da dieta de ratazana-

preta nas ilhas Galápagos, Clark (1981) observou uma significativa correlação negativa 

entre a diversidade das refeições e a densidade populacional destes ratos. A maior 

abundância de roedores, verificada em floresta de exóticas, pode ser explicada com base 

no mesmo princípio. Este habitat, apesar de apresentar condições propícias à 

subsistência de populações de roedores como um denso coberto vegetal e abundância de 

recursos alimentares, sendo isso é observado pelo número elevado de capturas aqui 

verificadas, não exibe grande variedade alimentar. A floresta de exóticas é composta de 

espécies vegetais dominantes e que, por esse aspecto, empobrecem o habitat em termos 

de diversidade de flora e, por conseguinte, de fauna, pois inibem o desenvolvimento de 

outras plantas. Assim, com um leque alimentar restrito a algumas espécies alimentares, 

os ratos irão tendencialmente alargar a sua área exploratória, aumentando assim a 

probabilidade de encontro com uma armadilha. A plantação de Cryptomeria japónica 

foi, sem dúvida, o habitat onde se observou menor índice de abundância de ratos. Neste 

caso, o reduzido número de capturas corresponde ao cenário real da abundância de ratos 

neste tipo de habitat. Coníferas da família dos cedros, as criptomérias são árvores de 

grande porte e folha permanente, características que, em conjunto com a disposição em 

plantação, conduzem a uma pobreza de espécies vegetais e animais no seu ceio. Assim, 

era de esperar a baixa ocorrência de Rattus rattus e a ausência de Mus musculus na 

amostra recolhida nesta área. O facto de ser um habitat que pouco se altera ao longo do 
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ano explica a constância nos índices de abundância obtidos em criptoméria para as 

diferentes estações. As diferenças significativas, discriminadas pelo teste de Tukey, no 

comprimento do corpo (HBL) e peso entre os animais capturados em plantação de 

Cryptomeria japonica e aqueles capturados em outros habitats comprovam a 

dificuldade com que estes se deparam para sobreviver num habitat de elevada pobreza 

específica. O Cap.III foca a hipótese de as plantações de criptoméria funcionarem como 

barreiras à infiltração destes predadores. King et al (1996), num estudo demográfico de 

Mus musculus (Pureora forest park), concluíram que os ratos capturados no Verão eram 

maiores e mais pesados, apresentando maior densidade populacional maior em habitats 

de um denso coberto vegetal. Também Innes et al (2001) referem que os ratos são mais 

pesados e maiores em zonas que favorecem o seu crescimento.  

A baixa ocorrência da espécie Mus musculus pode ser explicada pelo tamanho na área 

vital desta espécie relativamente à ratazana-preta, para além de ser recessiva em termos 

de competição. Moreira (1987) afirma que o ratinho-caseiro tem um raio de acção muito 

mais reduzido que as outras espécies e que constrói os seus ninhos perto dos alimentos, 

raramente se afastando mais de 10 metros dos mesmos. 

As diferenças significativas entre sexos, detectadas no teste-t, para todas as biometrias 

denotam a existência de dimorfismo sexual, comum em espécies poligâmicas, na 

ratazana-preta introduzida em São Miguel. Porém, machos e fêmeas foram capturados 

em número proporcional em todos os habitats e estações amostrados. Por outro lado, os 

morfotipos dos ratos da amostra não exibiram qualquer variação das características 

biométricas. A proporção de fêmeas em reprodução capturadas na Primavera e, 

sobretudo, no Verão foi maior, assim como a percentagem de juvenis no Verão, 

concordando com a disponibilidade de recursos no meio e os padrões biológicos obtidos 

para os roedores noutros estudos (King et al 1996, Fitzgerald et al 1981 in Jones & Toft 

2006, Jones & Toft 2006, Wilson et al 2006). O facto de não se ter obtido um Chi2 de 

Pearson próximo de 1, denotando um mau ajustamento do modelo aos dados, no teste 

de GLM para a maturidade é explicado pelo baixo número de ocorrências de juvenis. 

Isto porque, tendo o programa assumido que juvenil=1 e adulto=0, obteve-se uma 

amostra com muitos zeros e poucas presenças. 

A variedade de classes-alimentares identificadas nos conteúdos estomacais 

(micromamífero, gastrópode, anelídeo, larva de lepidóptero, díptero adulto, larva de 
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coleóptero, coleóptero adulto, hemíptera adulto, quilópode, aranha, sementes inteiras, 

sementes destruídas, flores, frutos e bolbos de conteira, folhas, raízes, caules, sori, 

macrofungos e líquenes) não deixa dúvidas quanto à natureza generalista dos roedores, 

também referida por outros autores (Daniel 1973, Badan 1986, Moles & Drake 1999). 

Porém, existe uma tendência natural para ocorrerem variações na dieta dependentes de 

diferentes factores, como a disponibilidade de recursos no meio (Badan 1986). Num 

estudo ecológico de roedores em florestas da Nova Zelândia, Sweetapple & Nugente 

(2007) encontraram uma correlação significativa entre a fecundidade dos ratos e o 

consumo proporcional de invertebrados. No caso do presente estudo, tal não aconteceu, 

já que a maior percentagem de fêmeas fecundas foi verificada no Verão e foi na 

Primavera que se observou o maior consumo de invertebrados (69,4%) relativamente às 

outras estações, em que houve uma proporção mais equilibrada de itens animais (46,1% 

no Inverno e 52,6% no Verão) e vegetais. 

Os anelídeos, os macrofungos e as larvas de lepidóptero foram as classes-alimentares 

que dominaram na dieta dos ratos. Houve um consumo significativamente maior de 

anelídeos na Primavera, comparativamente às outras estações, e em nativa recuperada 

relativamente aos outros habitats, que pode ser explicada por uma maior abundância 

destes invertebrados nesta época do ano e habitat, pois apresentam grande diversidade 

de espécies vegetais que favorecem estas populações. Pelo contrário o menor consumo 

deste item correspondeu aos indivíduos capturados em criptoméria e no Inverno, devido 

à escassez de invertebrados nestas circunstâncias, por razões já referidas anteriormente. 

Por consistir no principal recurso alimentar dos roedores da área de estudo, os anelídeos 

têm as suas oscilações populacionais mais evidenciadas. A menor ocorrência de larvas 

de lepidóptero em criptoméria, diferindo significativamente dos outros habitats 

comprova, igualmente este pressuposto. Os animais capturados em floresta de exóticas 

foram os que apresentaram maior consumo de larvas de lepidóptero. Sendo um habitat 

onde há renovação de folhagem, as folhas mortas vão servir de alimento à comunidade 

de invertebrados que, por conseguinte, existirão em maior número. Além disso, por não 

ser um habitat muito diverso, os roedores vão focar, tendencialmente, a sua dieta em 

determinadas classes-alimentares, como acontece no caso das larvas de lepidópteros. Já 

a floresta de nativa, invadida e recuperada, apresenta maior variedade específica e, logo, 

mais alternativas alimentícias aos ratos, verificando-se assim um menor consumo de 

larvas relativamente às exóticas. Outros estudos têm comprovado marcada presença de 
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larvas de lepidóptero na dieta dos roedores que, em casos específicos, pode chegar a 

ameaçar a sobrevivência de algumas espécies de borboleta (Badan 1986, Dugdale 1996, 

Fitzgerald et al 1996). 

O consumo de macrofungos na dieta dos roedores variou a uma escala diferente, a 

temporal, verificando-se significativamente maior no Inverno, comparado ao da 

Primavera e Verão, passando mesmo a consistir um recurso básico nesta altura. A 

explicação para este padrão sazonal resume-se na carência de recursos alimentares 

sentida no Inverno, que leva os roedores, na sua busca pela sobrevivência, a consumir as 

espécies que permanecem abundantes nesta altura do ano e os satisfazem 

nutricionalmente. 

O uso de classes-alimentares menos representadas, recursos suplementares e ocasionais 

da dieta dos predadores, depende também dos padrões sazonais e de abundância desses 

mesmos recursos. Por exemplo, o consumo de micromamíferos (Rattus rattus e Mus 

musculus, Pinto 1978) foi verificado apenas em criptoméria no Inverno, denotando que 

só acontece mesmo em último recurso, em situação de condições extremas. As 

sementes, que ocorreram, como era esperado, nos estômagos Primavera e Verão, não 

parecem representar um recurso importante na dieta dos roedores, o que pode excluir a 

hipótese de que os roedores competem, a este nível, com o Priolo e outras aves que se 

alimentam de sementes. Por outro lado, o facto de terem sido encontradas sementes 

inteiras nos conteúdos estomacais é um indicador de que os ratos contribuem para a 

disseminação das mesmas, como já vários estudos o comprovaram (Daniel 1973, Badan 

1986, Santos & Tellería 1994 in Marques, 1997, Moles & Drake 1999). O elevado 

consumo de anelídeos e larvas de lepidópteros pode por em risco estas populações, pelo 

que deve ser feito um estudo mais pormenorizado a fim de perceber o impacto dos 

roedores ao nível das espécies destes invertebrados. Além disso, pode haver uma 

interferência competitiva com as espécies florestais de aves insectívoras da ZPE. Foi, 

ainda, verificada uma notória importância da conteira (Hedychium gardnerianum), 

espécie vegetal invasora, na dieta dos roedores, visto que estes consumiram diversas 

partes desta planta, consoante a altura do ano: frutos no Inverno, flores no Verão, bolbos 

e caules. Isto significa que os ratos, por se alimentarem de plantas introduzidas, poderão 

actuar como veículos de propagação das sementes, dificultando assim o controlo de 

espécies vegetais invasoras. 
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As aves não fizeram parte da dieta dos roedores capturados, coincidindo com estudos de 

outros autores (Best 1969, Badan 1986) e com as reduzidas taxas de predação 

verificadas na experiência de ninhos artificiais descrita no Cap.II.b. Contudo, futuras 

flutuações locais no número de determinadas espécies da avifauna podem vir a ocorrer 

se as populações de predadores o ditarem, em resposta a possíveis variações na 

disponibilidade dos seus recursos alimentares (Best 1969 in Daniel 1973). 
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Capítulo II. b) ESTUDO DO IMPACTO DOS RATOS NO HABITAT DO PRIOLO: 

MONITORIZAÇÃO DA PREDAÇÃO DE NINHOS POR ROEDORES 
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II. b) 

 

ESTUDO DO IMPACTO DOS RATOS NO HABITAT DO PRIOLO: 

MONITORIZAÇÃO DA PREDAÇÃO DE NINHOS POR ROEDORES 

 
RESUMO 

Os impactos negativos que predadores introduzidos têm provocado em ecossistemas insulares são bem 

conhecidos. As aves das ilhas oceânicas, como é o caso da espécie endémica de São Miguel Pyrrula 

murina (Priolo), são mais vulneráveis à predação por mamíferos introduzidos, pela ausência de um 

passado histórico com predadores. Um estudo com ninhos artificiais foi levado a cabo na Zona de 

Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme a fim de se avaliar o impacto dos roedores 

introduzidos na população de Priolo. Foi obtida uma baixa taxa de predação (20%) nos ninhos artificiais, 

sendo a ratazana-preta (Rattus rattus) o principal autor destes eventos. A grande diversidade e abundância 

de recursos da floresta Laurissilva, principalmente no Verão e coincidindo com a época reprodutiva 

destas aves, pode estar na base destes resultados, na medida em que os predadores têm um leque variado 

de recursos alternativos mais acessíveis que ninhos de aves florestais. Ainda assim, outros estudos neste 

âmbito são necessários, pois a metodologia usada pode não ter controlado uma série de variáveis 

interferentes no comportamento predatório. 

ABSTRACT 

The negative impact that introduced predators have in insular ecosystems is well known. The birds of 

oceanic islands, as the endemic species of São Miguel Pyrrula murina (Priolo), are more vulnerable to 

predation by introduced mammals, due to the absence of an historical evolutionary past with predators. A 

study using artificial nests in the Special Protected Area of Pico da Vara/Ribeira do Guilherme was made 

in order to provide an idea of the possible impact of the introduced rodents in nest predation. The 

predation rate in the artificial nests was low (20%), and large black-rats (Rattus rattus) were the main 

egg-predators The great diversity and abundance of resources in the laurel forest, especially in the 

summer, which coincides with the breeding season of these bird species, may explain such low predation 

rate. Alternative resources are presumably more abundance and accessible than nests of forest birds. 

Nevertheless, other studies are necessary because the methods used may have not controlled a set of 

variables influencing the behavior of predators.. 
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INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas insulares têm sido afectados, a diversos níveis, pela introdução de 

espécies exóticas que acabam por desenvolver um comportamento invasor favorecido 

pelas circunstâncias. Roedores introduzidos invadiram já cerca de 80% dos arquipélagos 

oceânicos do mundo, com consequências desastrosas para o biota endémico (Russel 

2007). A predação de aves por mamíferos introduzidos é um fenómeno que levou já 

várias espécies à extinção e ao declínio populacional de outras (Atkinson 1985 in James 

& Clout 1996). Segundo a Birdlife Internacional (2000), 25% das aves ameaçadas em 

todo o mundo são afectadas por predadores introduzidos. Diversos estudos (Wilcove 

1985, Pierce 1986, Small & Hunter 1988, Major 1991, Andren 1992, Sieving 1992, 

Vickery et al 1992, Laurance et al 1993, Rudnicky & Hunter 1993, Major et al 1994, 

Bosque & Bosque 1995, Haskell 1995 b., Penloupet al 1997, Wilson et al 1997, 

Hernandez et al 1999, Innes et al 1999, Martin & Joron 2003, Thompson III & Burhans 

2003) comprovaram já a forte influência que a predação de ninhos exerce no sucesso 

reprodutivo das comunidades de aves. Por exemplo, na Nova Zelândia, a ratazana-preta 

causou graves danos a algumas populações de aves florestais, como foi o caso dos 

passeriformes Anthornis melanura, Petroica australis e Philesturnus carunculatus, que 

sofreram um rápido declínio populacional (Atkinson 1973). Wilson et al (1998) 

afirmam que os predadores introduzidos tiveram um papel determinante no declínio 

populacional da espécie Nestor meridionalis, papagaio endémico da Nova Zelândia, 

havendo o risco de virem mesmo a causar a sua extinção, caso não sejam controlados. 

Também Innes et al (1998) verificou que a predação é a causa primária do declínio 

continuado da população do passeriforme Callaeas cinerea wilsoni em florestas 

primárias de North Island, na Nova Zelândia. Os resultados de um estudo acerca da 

predação de ninhos de Apus pallidus, realizado em ilhas mediterrânicas, sugerem 

também que os ratos influenciam fortemente a diversidade local das comunidades de 

aves e na distribuição de muitas espécies. Em diferentes ordens de aves (anseriformes, 

ciconiiformes, galliformes, passeriformes, tinamiformes, etc.) o sucesso reprodutivo é 

fortemente influenciado pela predação, e tem o potencial de afectar fortemente a taxa de 

crescimento populacional (Sæther and Bakke, 2000 in Stephens et al 2003).  
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A ratazana-preta, abundante nas florestas da Zona de Protecção Especial Pico da 

Vara/Ribeira do Guilherme, São Miguel (Cap.I e II.a), é um predador de aves terrestres 

bem conhecido (Atkinson 1973). O facto de, frequentemente, construir o ninho a alguns 

metros acima do solo, em conjunto com a enorme agilidade que apresenta em subir e 

mover-se pelos ramos de árvores e arbustos (Watson 1959 in Atkinson 1973), tornam a 

ratazana-preta num predador habitual de aves florestais. Várias observações apontam no 

sentido de que o Priolo, (Pyrrhula murina) endémico da ilha de São Miguel, e outros 

passeriformes da ZPE poderão estar sujeitos a uma pressão predatória por ratos (Anexo 

XXIV) e, possivelmente, por mustelídeos (Cap.I). As aves de ilhas oceânicas são 

geralmente pouco experientes em relação a predadores terrestres com os quais não 

partilham um passado evolutivo. Este facto, aliado à elevada densidade de ratos na ilha 

(resultados preliminares, Cap.I e II.a) e à verificação, pelo uso de câmaras de vídeo 

(Anexos XXII a XXIV), de alguns casos recentes de predação de ninhos de 

passeriformes, aponta para possibilidade de existir um impacto predatório bastante 

elevado na avifauna da região. 

O objectivo deste estudo foi, então, o de se avaliar a pressão que os predadores 

introduzidos exercem na avifauna da floresta Laurissilva de São Miguel, através de uma 

experiência com ninhos artificiais que facilitará a percepção do risco deste fenómeno na 

conservação do Priolo. 
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METODOLOGIA 

Existem algumas dificuldades na realização estudos com ninhos naturais. São 

necessárias várias horas de campo e um grande esforço na recolha de dados, não sendo 

possível controlo dos factores (por ex., altura e tipo de ninho) que podem influenciar a 

taxa de predação dos ninhos. A utilização de ninhos artificiais, por outro lado, oferece 

vantagens como a possibilidade de manipulação e controlo de diversos factores, a maior 

facilidade de condução do estudo pela abreviação do tempo dispendido no campo e o 

maior número de ninhos que podem ser utilizados (Duca et al 2001, Marini 1994 in 

Melo & Marini 1997). Geralmente, experimentos que estimam a predação em ninhos 

artificiais utilizam ovos de codorniz japonesa (Coturnix coturnix). Entre outros autores, 

este procedimento foi criticado por Roper (1992 in Melo & Marini 1997) que afirmou a 

possibilidade de urna subestimação do nível de predação dos ninhos artificiais em 

relação aos naturais. Por outro lado, e segundo Pärt & Wretenberg (2002), a predação 

em ninhos artificiais prediz o risco de predação relativo para ninhos naturais, quando 

são usados ovos de codorniz que, no estudo por eles realizado, foram consumidos por 

mamíferos predadores e cobras. Por outro lado, no mesmo estudo, os ovos de plasticina 

foram procurados por pequenos ratos e aves, que raramente predam ninhos de 

passeriformes de tamanho médio. Então, os autores consideram que, ao contrário do que 

acontece quando se utilizam ovos de codorniz, as experiências utilizando ovos de 

plasticina não podem prever o risco predatório em ninhos naturais, pois os ninhos 

artificiais só são eficazmente comparáveis aos reais se as espécies predadoras forem as 

mesmas em ambos. Embora existam possíveis problemas, a utilização de ovos de 

codorniz neste tipo de trabalhos de campo tem sido a mais viável, já que a sua aquisição 

em grande quantidade e boas condições é facultada e, dos ovos disponíveis, são os que 

mais se aproximam do tamanho de ovos de aves pequenas e médias (Melo & Marini 

1997). 

Monitorização de ninhos artificiais. O risco da predação foi testado em zonas de 

floresta nativa (invadida e recuperada), colocando a 1,5/2m de altura e a cada 100m 

ninhos artificialmente construídos (45 no total) contendo, cada um, três ovos de 

codorniz (Anexos XXVI e XXVII). Os ninhos consistiram em feixes de gramíneas 

alinhavados em espiral e consolidados com barro, formando uma pequena taça (Anexo 

XXVII). Depois de secarem ao sol os ninhos foram sempre manipulados com luvas de 
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látex. A monitorização foi realizada no mês de Julho, dentro do período da época 

reprodutiva das aves florestais (Priolo: Junho – Agosto, segundo Ramos 1994), num 

total de 9 transeptos de 5 ninhos, após 1, 3, 5, 10 e 20 noites de exposição a predadores 

(Arévalo & Fernandez-Palacios 2005). As espécies vegetais onde se colocaram os 

ninhos foram Juniperus brevifolia (17), Ilex azorica (16), Erica azorica (5), Clethra 

arbórea (3), Laurus azorica (2), Myrica faya (1) e Pittosporum undulatum (1). Os 

transeptos utilizados para este estudo localizam-se na serra da Tronqueira, incluem áreas 

de nativa invadida e áreas de nativa intervencionadas (onde houve remoção de 

exóticas), tendo já sido utilizados no estudo de abundância com tracking tunnels 

(Cap.I). Isto irá permitir uma comparação entre a abundância de roedores e as taxas de 

predação em ninhos artificiais. Durante a vistoria dos ninhos recorreu-se sempre ao uso 

de luvas de látex e botas de borracha com o objectivo de excluir/minimizar a influência 

do odor humano na experiência. Com o mesmo propósito, os ninhos foram sempre 

verificados com o auxílio de um espelho preso à extremidade de uma cana. Os ninhos 

foram considerados predados se os ovos estavam danificados ou removidos. 
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ANÁLISES DOS DADOS 

O nível de predação foi estimado a partir da percentagem de ninhos predados em cada 

uma das datas de monitorização Procedeu-se, com estes valores, à construção de um 

gráfico representativo da evolução da predação ao longo do tempo, em MS Exel. Os 

locais onde houve predação de ninhos foram comparados com aqueles em que foi 

detectada a presença de predadores (roedor ou mustelídeo). 
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RESULTADOS 

Os resultados obtidos da experiência com ninhos artificiais evidenciaram uma taxa de 

predação continuamente baixa ao logo do tempo de amostragem, totalizando um valor 

de 20% de ninhos predados à vigésima noite de exposição (Fig.VII). De um total de 45 

ninhos artificiais monitorizados, apenas 9 mostravam indícios de predação. Estes 

indícios corresponderam a fragmentos da casca de ovo deixados no ninho ou, próximo 

do mesmo, no chão. Nalguns casos o ninho havia sido derrubado da árvore ou arbusto e 

um dos ninhos não foi encontrado, estando somente presentes, no local, algumas cascas 

de ovo. 

Não parece ter havido qualquer relação entre a predação e a remoção de exóticas pois, 

dos ninhos predados, 5 estavam colocados em floresta intervencionada e 4 em não 

intervencionada. Comparando os 9 locais de ninhos artificiais predados com os 

resultados dos tracking tunnels (Cap.I) constatou-se que em 5 havia sido detectada a 

presença de mustelídeos correspondendo, 3 deles, à estação de Verão. Por outro lado, 

todos os 9 locais de ninhos predados apresentaram pegadas de Rattus rattus, 4 deles no 

Verão, e de Mus musculus, com 8 detecções no Verão. 

 

Fig.VII- Evolução da taxa de predação dos ninhos artificiais ao longo do tempo de 
monitorização dos mesmos. 

 



60 
 

No decorrer do trabalho de campo procedeu-se ainda à monitorização de dois ninhos de 

melro (Turdus merula) que se encontravam na margem de trilhos utilizados na 

experiência central deste estudo. Um dos ninhos tinha duas crias e no outro estava um 

progenitor, pelo que não foi possível observar o seu conteúdo. Ao fim de 3 dias após 

terem sido encontrados, estes ninhos apresentavam sinais de predação. No primeiro 

ninho só estava uma das crias, morta e aparentemente comida por predadores, da qual se 

obteve o registo fotográfico (Anexo XXV). O segundo ninho encontrava-se vazio. 
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DISCUSSÃO 

A taxa de predação em floresta Laurissilva revelou-se baixa (20%) para ninhos 

artificiais. Estes resultados suportam aqueles obtidos para a dieta dos roedores 

apresentados no Capítulo II.a. De um total de 45 ninhos artificiais monitorizados, 

apenas 9 mostravam indícios de predação. A comparação dos locais apresentando 

predação com o estudo demográfico com tracking tunnels (Cap.I) e a observação de 

fragmentos da casca de ovo deixados no local, apontam para um predador principal: a 

ratazana-preta. Apesar de também ocorrerem mustelídeos nos locais de predação de 

ninhos artificiais, sabe-se que a maioria das espécies deste grupo carnívoro apresenta 

uma dieta baseada, essencialmente, em roedores e pequenos lagomorfos. Além disso, 

enquanto os roedores deixam fragmentos de casca no ninho ou próximo do mesmo, a 

predação por mustelídeos é caracterizada por ser “limpa”, ou seja, não deixa vestígios 

(Moors 1983 in Major 1991). Existem, ainda, as evidências de registo por câmaras 

automáticas, neste e outros projectos, que mostram que a ratazana-preta é o principal 

predador de ninhos (estudos preliminares do Life/Priolo; Martin & Joron 2003).  

O facto de, na floresta nativa e sobretudo no Verão (ver também Cap.II.a), haver uma 

enorme diversidade e abundância de recursos alimentares à disponibilidade de um 

predador generalista, como é o caso da ratazana-preta, pode levar a uma menor 

necessidade de procura por ninhos. O estudo da dieta, Capítulo II.a, evidenciou que os 

ratos, só se alimentam de vertebrados (no caso, micromamíferos) em situações de 

grande escassez alimentar. Apesar disso, deve ser tida em conta a sua natureza 

oportunista e o facto de crias e ovos de aves serem presas fáceis. Se os resultados 

obtidos forem uma representação válida do que acontece nos ninhos de passeriformes da 

floresta nativa, pode significar que as aves representam um recurso pouco importante na 

dieta do ratazana-preta, atenuando o grau de ameaça à sobrevivência das mesmas.  

Por outro lado, a elevada abundância em que se encontram presentes na área de estudo, 

assim como o passado histórico e realidade actual que se conhecem desta ratazana 

noutras ilhas, leva a ponderar a hipótese de que os resultados obtidos não sejam um 

reflexo das taxas reais de predação na área de estudo. Por exemplo, o facto de ter sido 

observado o insucesso reprodutivo nos dois ninhos de melro aqui monitorizados e o 

registo de eventos predatórios nesta área por câmaras automáticas apontam nesse 

sentido. Diversos factores influenciam a taxa de predação, tais como fragmentação do 
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habitat (Small & Hunter 1988), densidade dos ninhos (Coransson et al 1975 in Melo & 

Marini 1997), estrutura da vegetação que circunda o ninho (Martin & Roper 1988 in 

Melo & Marini 1997) e fase do ciclo da ninhada (Ziromermann 1984 in Melo & Marini 

1997). Da mesma forma, pode ter havido alguma interferência de determinadas 

variáveis que não tenham sido controladas na experiência, levando à menor atracão dos 

roedores para os ninhos. Pode-se dizer que, a ausência de actividade parental e o 

posicionamento e aspecto pouco naturais dos ninhos artificiais tendem a complicar a 

interpretação deste tipo de experiências. Também Small & Hunter (1988 in Melo & 

Marini 1997) e Martin & Joron (2003) sugerem que predação em matas é determinada 

por factores como a composição em predadores e qualidade do habitat da perspectiva do 

predador. Baseado nas marcas deixadas nos ovos de codorniz, Roper (1992) afirma que 

os pequenos mamíferos, apesar de tentarem comê-los, não conseguem quebrar a casca 

devido ao reduzido tamanho da sua boca, o que não aconteceu neste estudo, e refere 

mesmo imprecisão das experiências com ninhos artificiais para comparar taxas de 

predação em habitats tropicais e temperados. Através da realização de um estudo de 

comparativo das taxas de predação em ninhos artificiais utilizando diferentes tipos de 

ovos, Alvarez (2007) concluiu que o uso de ovos de canário (Serinus canaria) permite 

obter um padrão predatório mais aproximado da realidade. Em experiências 

subsequentes de ninhos artificiais o uso de ovos de passeriforme, como por exemplo de 

pardal (Passer domesticus), pode ser uma boa opção. 

Por outro lado, Amarasekare (1992) testou com ninhos artificiais a predação do 

passeriforme ameaçado Loxioides bailleui e de outras aves endémicas florestais por 

ratazana-preta, introduzida em Western Mauna Kea, Hawaii, , tendo obtido taxas de 

predação muitos baixas. O autor comparou estas taxas de predação com as dos ninhos 

de Loxioides bailleui e constatou que os ninhos artificiais são uma representação válida 

da dinâmica real da predação de ninhos. Este formulou algumas hipóteses, para as 

baixas taxas de predação, que podem também justificar os resultados do presente caso: 

apenas um predador está envolvido (Rattus rattus), pelo menos em maior grau; os ratos 

têm à disposição alimentos alternativos que se encontram em maior abundância e são 

mais acessíveis do que ninhos arbóreos de aves. Assim, variações na disponibilidade 

dos recursos alimentares dos roedores podem levar, indirectamente, a flutuações 

nalgumas espécies da avifauna. Esta hipótese evidencia a importância da recuperação e 

preservação da floresta Laurissilva, já que, de acordo com o estudo de dieta do Cap.II.a, 
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este é o habitat que se apresenta mais rico em diversidade e abundância de recursos da 

ZPE. 

A curta duração da maioria das experiências com ninhos pode ser, em parte, responsável 

pela inconsistência de resultados entre estudos, devido ao facto de as populações de 

predadores variarem temporalmente, alternarem as suas presas e, logo, as taxas de 

predação (Holmes and Sherry, 2001 in Stephens et al 2003). Assim, serão necessários 

estudos replicados, a nível especial e temporal, a fim de separar diferentes factores, pois 

qualquer decisão no âmbito da conservação será melhor fundada se os esforços na 

monitorização dos efeitos da predação no sucesso reprodutivo das aves da ZPE forem 

feitos a longo prazo. Estes serão sempre facilitados por se tratar de uma ilha oceânica, 

onde a simplicidade da fauna predatória permite a realização de estudos mais 

focalizados num predador base. 
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Capítulo III.  O EFEITO DE BARREIRA DAS PLANTAÇÕES DE  

CRYPTOMERIA JAPONICA À PENETRAÇÃO POR ROEDORES 
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III. 

 

O EFEITO DE BARREIRA DAS PLANTAÇÕES DE CRYPTOMERIA JAPONICA  
À PENETRAÇÃO POR ROEDORES 

 
RESUMO 

Os roedores introduzidos são um problema grave para o biótopo das ilhas oceânicas. Em São Miguel a 

sua presença também se faz sentir, podendo representar um perigo potencial à sobrevivência do Priolo 

(Pyrrhula murina), uma ave endémica ameaçada de extinção. Sabe-se que a ocorrência de ratos em 

plantações de Cryptomeria japonica é escassa, pois é um habitat onde o desenvolvimento do coberto 

vegetal é impedido pela fraca entrada de luz solar, o que diminui a riqueza específica nestas áreas. O 

objectivo deste estudo, que se baseou na montagem de tracking tunnels em gradiente de distância à 

periferia da plantação, foi perceber se as criptomérias são uma barreira a penetração destes predadores. Só 

a espécie Rattus rattus foi detectada e, na maior parte dos casos, surgiu somente à periferia da plantação, 

observando-se o esperado efeito tampão. A importância deste estudo prende-se na urgência de proteger os 

biótopos insulares do impacto dos predadores, na medida em que terá utilidade na ponderação de acções 

de controlo e assumirá grande interesse na gestão da Zona de Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do 

Guilherme. 

ABSTRACT 

The introduced rodents are a serious problem for the oceanic island biota. In São Miguel its presence is 

also felt, with the risk of being a potential danger to the survival of the Priolo (Pyrrhula murina), a 

threatened endemic bird species. It is known that the occurrence of rodents in Cryptomeria japonica 

plantations is low, because this is a poor habitat in terms of food resources. The aim of this study, based 

on the setting of tracking tunnels in a gradient of distance to the periphery of the plantation, was to 

perceive if this type of habitat works as a barrier to the penetration of the predators. Only Rattus rattus 

were captured and virtually only in the plantation’s periphery. This agrees with expectation that this 

habitat acts as a barrier to the movement of rats. These results are important to the management of the 

Special Protection Area of Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. 
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INTRODUÇÃO 

A versatilidade na colonização de diferentes tipos de habitat (Mathias et al., 1998), 

facilita a introdução e permanência de mamíferos terrestres em meios insulares. A sua 

elevada fecundidade apresentada pelos roedores, a posição que ocupam nas cadeias 

tróficas e reduzidas dimensões possibilita-lhes o acesso a fontes alimentares pouco 

exploradas por outros animais e contribui, muitas vezes, para que atinjam um estatuto 

de praga e ameaça à biodiversidade. Este fenómeno é potenciado nas ilhas por 

consistirem num ambiente “fechado” e isento de uma diversidade de predadores e 

competidores (Mathias, 1998; Libois, 1998). Além disso, as espécies exóticas bem 

sucedidas na colonização são, geralmente, as menos especializadas e as de menores 

dimensões no seu grupo taxonómico ou ecológico (Libois, 1998).  

Contudo, mesmo com a sua enorme capacidade adaptativa, as populações de roedores 

experimentam oscilações que obedecem a determinados padrões espaciais e temporais 

(Wilson et al 1994, King et al 1996, Ragg & Moller 2000, Fitzgerald et al 1981 in Jones 

& Toft 2006, Ruscoe et al 2005 in Jones & Toft 2006). Por exemplo, um estudo de 

abundância de pequenos mamíferos em Pureora Forest Park sugere que o corte selectivo 

de árvores e conversão para exóticas tem diferentes efeitos nas diferentes espécies 

monitorizadas, tendo provocado um aumento temporário no número de Mus musculus e 

Mustela nivalis que foram gradualmente substituídos por Rattus rattus com o 

amadurecimento da floresta (King et al 1996). O uso do habitat por Rattus rattus foi 

testado em New South Wales, tendo este estudo permitido concluir que esta espécie 

prefere microhabitats que promovam uma acumulação de folhas mortas no solo e que o 

acesso a recursos alimentares pode contribuir grandemente para os padrões locais de 

abundância (Cox & Cox 2006). 

Foi já comprovado (Cap. II.a) que, por ser um habitat pobre em termos de variedade de 

recursos alimentares e esconderijos habitáveis, as plantações de Cryptomeria japonica 

adulta (Anexo XXVIII) apresentam baixas densidades dos roedores existentes na ZPE 

Pico da Vara/Ribeira do Guilherme da ilha de São Miguel (Rattus rattus e Mus 

musculus). Sabe-se também que a densidade de mustelídeos na ZPE é baixa (Cap. I), 

tornando os roedores nos principais predadores de passeriformes como o Priolo 

Pyrrhula murina, espécie ameaçada de extinção.  
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Assim, o objectivo deste estudo foi testar a penetração dos ratos em criptoméria a fim de 

perceber se estas plantações podem actuar como barreiras a estes predadores. A 

importância da compreensão dos padrões ecológicos dos predadores introduzidos 

assenta na necessidade de proteger os biótopos insulares da sua acção nefasta, 

facilitando também na ponderação de futuras acções de controlo. 

 

METODOLOGIA 

Linhas de amostragem com tracking tunnels. Para avaliar a abundância de roedores e 

mustelídeos, o método das pegadas em túneis é já vulgarmente usado nos projectos de 

investigação em Conservação levados a cabo nas regiões continentais da Nova Zelândia, 

tendo sido utilizado para este fim na área de estudo. Esta técnica baseia-se na atracção 

do animal para o túnel, provido de isco e corante, onde deixará as suas pegadas 

marcadas (King & Edgar 1977 in Gilles & Williams 2002). A descrição pormenorizada 

deste método é referida no Cap. I (Metodologia) deste documento. É importante referir 

que, na detecção da presença de roedores em baixa abundância, o método dos túneis é 

considerado mais sensível do que o das ratoeiras (Gilles & Williams 2002). 

O desenho experimental baseou-se em 12 linhas, cada uma com 10 túneis, distribuídas 

num gradiente de profundidade para o interior de plantações de criptoméria, em 

diferentes pontos geográficos. Os túneis utilizados para detectar a presença de roedores 

(1-10) foram colocados a uma distância de 50m uns dos outros e a amostragem teve a 

duração de uma noite. Assim, primeiro túnel de cada linha foi colocado na orla 

(transição entre este e outro tipo de habitat) da plantação de criptoméria e os seguintes 

na direcção oposta, sempre para o interior da plantação, ficando o último a 450m da 

orla. Sempre que as condições geográficas o permitiram, as linhas foram colocadas a 

um mínimo de 200m do ponto mais próximo da linha adjacente.  
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ANÁLISE DOS DADOS 

Procedeu-se à identificação das pegadas presentes em cada túnel a fim de perceber até 

que distância os ratos penetraram no interior das plantações de Cryptomeria japonica. A 

percentagem de túneis com pegadas de ratos em função da distância à margem da 

plantação foi representada graficamente em MS Exel.  
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RESULTADOS 

Todas as pegadas identificadas pertenciam à espécie Rattus rattus não havendo, por 

isso, indícios de Mus musculus neste habitat, o que está de acordo com os resultados 

obtidos no Capítilo II.a deste documento. A presença de Rattus rattus foi detectada em 

11 das 12 linhas armadilhadas, sempre perto da orla da plantação de criptoméria. Em 8 

das 11 linhas onde foram detectadas presenças só o primeiro túnel, aquele colocado na 

orla, apresentava pegadas. Nas três restantes só foram identificadas pegadas de Rattus 

rattus a um máximo de 150m para o interior da plantação (Fig.8). O gráfico da figura 8 

mostra as reduzidas percentagens obtidas de túneis com pegadas em função da distância 

à periferia da plantação, tendo a maioria ocorrido na margem (0m). 

 

 
Fig.8 – Percentagem de túneis com pegadas de Rattus rattus em função da distância à margem 
da plantação de Cryptomeria japonica. 
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DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo comprovaram que os habitats de plantação de Cryptomeria 

japonica, conífera da família dos cedros (Cupressaceae), actuam como uma barreira à 

penetração por roedores. Este efeito era esperado, pois trata-se de uma espécie de árvore 

de folha perene, o que impossibilita a acumulação de matéria orgânica vegetal nos 

solos, conduzindo a uma escassez alimentar, por exemplo, para os invertebrados cujas 

densidades acabam por ser igualmente baixas. Além disso, a disposição em plantação de 

árvores de grandes dimensões, como é o caso das criptomérias, limita a infiltração da 

luz solar para níveis inferiores e, consequentemente, o desenvolvimento de outras 

plantas. Todos estes factores levam ao empobrecimento deste tipo de habitat e resultam 

numa menor diversidade e abundância das espécies, como á o caso da avifauna. Assim, 

devido à carência de recursos alimentares e pobreza de refúgios habitáveis, os ratos 

tendem a evitar plantações de criptoméria. O estudo do uso do habitat por Rattus rattus 

em New South Wales refere, precisamente, que esta espécie prefere microhabitats que 

promovam uma acumulação de folhas mortas no solo e que o acesso a recursos 

alimentares, assim como a presença de condições que lhes permitam evitar os 

predadores, são factores determinantes dos padrões locais de abundância (Cox & Cox 

2006). 

A conclusão de que as criptomérias actuam como uma barreira à passagem dos ratos é 

de grande interesse na gestão da Zona de Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do 

Guilherme. Exemplo disso será a ponderação que as futuras acções de corte florestal de 

criptomérias devem ter relativamente à proximidade de locais que abarquem populações 

de Priolo, pois a remoção destas plantações dos arredores da floresta nativa pode 

propiciar a intrusão de predadores provenientes de regiões adjacentes. Este 

conhecimento pode, igualmente, vir a ser útil numa fase de pós-controlo de predadores 

em determinadas áreas da ZPE, críticas à sobrevivência do Priolo e se for esse o caso, 

em termos de medidas a serem tomadas no sentido de que esses locais não voltem a ser 

invadidos. 



71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo apontaram para um nível baixo do impacto dos predadores 

introduzidos na biodiversidade da floresta Laurissilva da ZPE Pico da Vara/Ribeira do 

Guilherme. São necessários estudos mais aprofundados relativamente à pressão que os 

roedores exercem nas comunidades de anelídeos, lepidópteros e macrofungos, e se 

existe o risco de ameaçarem algumas espécies pertencentes a estes grupos que são parte 

maioritária na dieta destes mamíferos. 

Os estragos que os roedores têm provocado no biótopo de diversas ilhas oceânicas, leva 

à necessidade de um estado de alerta permanente relativamente a qualquer flutuação nos 

padrões demográficos e tróficos das suas populações em São Miguel e, caso seja 

necessário, o controlo das mesmas. 

Várias técnicas de controlo de têm sido usadas no intuito de reduzir ou eliminar 

pressões predatórias e de competição dos roedores nas populações de espécies 

ameaçadas de extinção. A fim de serem bem sucedidas, estas operações têm de ser 

cuidadosamente planeadas. O primeiro passo foi dado neste estudo, onde se avaliaram 

os padrões sazonais e espaciais de distribuição, abundância e dieta dos predadores 

introduzidos, e foi feita uma primeira estimativa do impacto dos mesmos no 

ecossistema. Esta ferramenta permitirá desenvolver um programa de controlo com 

maior probabilidade de sucesso. Numa segunda fase, será necessário prever os impactos 

que uma exequível operação de controlo provocará em espécies não-alvo, num 

ecossistema tão sensível como este. Há que perceber, nomeadamente, como reagem as 

comunidades florestais em resposta a uma redução temporária no número de roedores, 

pois o controlo de um predador pode resultar, por exemplo, no aumento de outro. Só 

assim se poderá chegar à implementação, e posterior monitorização do efeito, de uma 

operação de controlo nas espécies-alvo. O rodenticida brodifacoum é um anticoagulante 

letal e é um dos pesticidas mais usados no mundo inteiro (Buckle & Fenn 1992), 

representando uma boa hipótese numa possível operação de controlo. Por último, 

também se torna necessário possuir metodologia apropriada para manter baixas as 

densidades do predador nas áreas controladas. 
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ANEXOS 
 
Anexo I – Priolo (Pyrrula murina), São Miguel. 
 

 
 
 
 
Anexo II – Espécies vegetais nativas da floresta laurissilva da ZPE, ilha de São Miguel. À 
esquerda azevinho (Ilex azorica) e à direita uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum). 
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Anexo III – Espécies vegetais invasoras da ZPE, ilha de São Miguel. À esquerda incenso 
(Pittosporum undulatum) e à direita conteira (Hedychium gardneranum). 

 
 
 
 
 
Anexo IV – Indícios de presença de roedores na ZPE, ilha de São Miguel. À esquerda bolbo de 
conteira roído e à direita ratazana-preta capturada em snap-trap. 
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ANEXOS_CAPÍTULO I 
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Anexo V – Tracking tunnel em esquema: base de madeira resistente à humidade(a) com 
esponja impregnada em corante alimentar (b) e posicionada entre dois papeis brancos (c) que 
retêm as pegadas.  

 

 

 

Anexo VI – Fotografia de um Tracking tunnel composto por cobertura em plástico agrafada 
a uma base de madeira resistente à humidade. 
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Anexo VII – Localização geográfica das linhas de amostragem com tracking tunnels. 

  
 

 

Anexo VIII – Resultados de amostragem sazonal (Life/Priolo, Julho 2007) com tracking 
tunnels, referentes à presença de Mus musculus (a), Rattus sp. (b) e Mustela sp (c). 
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Anexo IX – Representação gráfica da percentagem de pegadas de Rattus rattus para cada nível 

de restauro de habitat, altitude e estação do ano. Intervalos definidos para a altitude: baixa: 

<600m, média: 600-750m alta: >750m 

 

 

 

 

Anexo X – Representação gráfica da percentagem de pegadas de Mus musculus para 

cada nível de restauro de habitat, altitude e estação do ano. Intervalos definidos para a 

altitude: baixa: <600m, média: 600-750m alta: >750m 
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ANEXOS_CAPÍTULO II.a 
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Anexo XI – Estação de armadilhagem formada por um par de ratoeiras activadas (fixas e iscadas 
com manteiga de amendoim). 

 
Anexo XII – Exemplar de Rattus rattus rattus capturado nas armadilhagens com snap-traps, para 
recolha de dados e colheita de conteúdo estomacal em laboratório. 
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Anexo XIII – Resultados da ANOVA de uma via rejeitando hipótese nula de não existirem 
diferenças significativas (p≥0,05) nas biometrias dos três morfotipos de Rattus rattus. HBL=Head-
Body Lenght (comprimento corpo), TL=Tail Lenght (comprimento cauda), RHF=Right Hind Foot 
(comprimento pata direita posterior), RE=Right Ear (comprimento orelha direita), W=Weight (peso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biometria gl F p p (Levene) 

HBL 2 1,98 0,143 0,368 

TL 2 0,81 0,446 0,059 

RHF 2 0,09 0,911 0,247 

RE 2 0,76 0,468 0,270 

W 2 2,78 0,066 0,204 
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Anexo XIV – Resultados do teste de Tuckey para variações no comprimento do corpo de Rattus rattus, consoante habitat e estação do ano. Diferenças significativas a 
negrito (p<0,05). R=nativa recuperada, C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de criptomérias, I=nativa invadida. 

 
Est. Habitat {1}17,45 {2}17,18 {3}18,49 {4}19,04 {5}19,48 {6}18,13 {7}17,44 {8}18,89 {9}18,83 {10}19,28 {11}19,05 {12}17,80 {13}18,52 {14}17,85 {15}18,70 

1 Inv R 
 

1,00 0,77 0,34 0,06 1,00 1,00 0,31 0,65 0,06 0,72 1,00 0,95 1,00 1,00 

2 Inv C 1,00 
 

0,52 0,18 0,03 0,95 1,00 0,16 0,42 0,03 0,52 1,00 0,82 1,00 0,98 

3 Inv E 0,77 0,52 
 

1,00 0,93 1,00 0,80 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 Inv Ct 0,34 0,18 1,00 
 

1,00 0,98 0,37 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 

5 Inv I 0,06 0,03 0,93 1,00 
 

0,70 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 0,56 0,99 0,96 1,00 

6 Pri R 1,00 0,95 1,00 0,98 0,70 
 

1,00 0,99 1,00 0,79 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 Pri C 1,00 1,00 0,80 0,37 0,08 1,00 
 

0,35 0,68 0,08 0,73 1,00 0,95 1,00 1,00 

8 Pri E 0,31 0,16 1,00 1,00 1,00 0,99 0,35 
 

1,00 1,00 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 

9 Pri Ct 0,65 0,42 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 1,00 
 

1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 

10 Pri I 0,06 0,03 0,98 1,00 1,00 0,79 0,08 1,00 1,00 
 

1,00 0,65 1,00 0,98 1,00 

11 Ver R 0,72 0,52 1,00 1,00 1,00 1,00 0,73 1,00 1,00 1,00 
 

0,98 1,00 1,00 1,00 

12 Ver C 1,00 1,00 1,00 0,92 0,56 1,00 1,00 0,94 0,99 0,65 0,98 
 

1,00 1,00 1,00 

13 Ver E 0,95 0,82 1,00 1,00 0,99 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

14 Ver Ct 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 
 

1,00 

15 Ver I 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Anexo XV - Resultados do teste de Tuckey para variações no peso de Rattus rattus, consoante habitat e estação do ano. Diferenças significativas a negrito 
(p<0,05).R=nativa recuperada, C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de criptomérias, I=nativa invadida. 

 

 
Est. Habitat {1}154,23 {2}132,00 {3}165,36 {4}183,13 {5}195,00 {6}159,00 {7}142,27 {8}167,08 {9}160,71 {10}187,27 {11}173,75 {12}155,83 {13}167,50 {14}150,00 {15}172,50 

1 Inv R 
 

0,87 1,00 0,63 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Inv C 0,87 
 

0,25 0,02 0,00 0,72 1,00 0,23 0,77 0,00 0,47 0,95 0,51 1,00 0,88 

3 Inv E 1,00 0,25 
 

0,99 0,56 1,00 0,79 1,00 1,00 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 Inv Ct 0,63 0,02 0,99 
 

1,00 0,90 0,14 1,00 0,97 1,00 1,00 0,90 1,00 0,98 1,00 

5 Inv I 0,11 0,00 0,56 1,00 
 

0,34 0,01 0,70 0,58 1,00 1,00 0,42 0,90 0,80 1,00 

6 Pri R 1,00 0,72 1,00 0,90 0,34 
 

0,99 1,00 1,00 0,62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 Pri C 1,00 1,00 0,79 0,14 0,01 0,99 
 

0,74 0,99 0,03 0,85 1,00 0,91 1,00 0,99 

8 Pri E 1,00 0,23 1,00 1,00 0,70 1,00 0,74 
 

1,00 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 Pri Ct 1,00 0,77 1,00 0,97 0,58 1,00 0,99 1,00 
 

0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 Pri I 0,25 0,00 0,84 1,00 1,00 0,62 0,03 0,93 0,83 
 

1,00 0,68 0,99 0,93 1,00 

11 Ver R 1,00 0,47 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

12 Ver C 1,00 0,95 1,00 0,90 0,42 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 1,00 
 

1,00 1,00 1,00 

13 Ver E 1,00 0,51 1,00 1,00 0,90 1,00 0,91 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

14 Ver Ct 1,00 1,00 1,00 0,98 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 1,00 
 

1,00 

15 Ver I 1,00 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Anexo XVI – Resultados do GLM mostrando ausência de diferenças significativas (p≥0,05) na 
proporção de sexos de Rattus rattus nos diferentes habitats e estações do ano. R=nativa recuperada, 
C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de criptomérias, I=nativa invadida. 

    Goodness of fit 

Variável Efeito Wald p Chi2 Pearson 

Intercepto 
 

0,000063 0,994 1,092 

Estação do ano Inverno 0,000040 0,995 

 
Primavera 0,000049 0,994 

Habitat R 0,000039 0,995 

 
C 0,000038 0,995 

 
E 0,000054 0,994 

 
Ct 0,000043 0,995 

Estação do ano*Habitat Inverno*R 0,000058 0,994 

 
Inverno*C 0,000005 0,998 

 
Inverno*E 0,000082 0,993 

 
Inverno*Ct 0,000094 0,992 

 
Primavera*R 0,000035 0,995 

 
Primavera*C 0,000082 0,993 

 
Primavera*E 0,000042 0,995 

 
Primavera*Ct 0,000053 0,994 

 

Anexo XVII - Resultados do GLM mostrando ausência de diferenças significativas (p≥0,05) na 
proporção de fêmeas de Rattus rattus em reprodução nos diferentes habitats e estações do ano. 
R=nativa recuperada, C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de criptomérias, 
I=nativa invadida. 

    Goodness of fit 

Variável Efeito Wald p Chi2 Pearson 

Intercepto 
 

0,000025 0,996 0,889 

Estação do ano Inverno 0,000004 0,998 

 
Primavera 0,000000 1,000 

Habitat R 0,000032 0,995 

 
C 0,000011 0,997 

 
E 0,000027 0,996 

 
Ct 0,000021 0,996 

Estação do ano*Habitat Inverno*R 0,000039 0,995 

 
Inverno*C 0,000000 0,999 

 
Inverno*E 0,000006 0,998 

 
Inverno*Ct 0,000004 0,998 

 
Primavera*R 

  

 
Primavera*C 0,000000 1,000 

 
Primavera*E 0,000000 1,000 

 
Primavera*Ct 0,000000 1,000 
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Anexo XVIII – Resultados do GLM mostrando ausência de diferenças significativas (p≥0,05) na 
proporção de juvenis de Rattus rattus nos diferentes habitats e estações do ano. R=nativa recuperada, 
C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de criptomérias, I=nativa invadida. 

 
    Goodness of fit 

Variável Efeito Wald p Chi2 Pearson 

Intercepto 
 

0,000191 0,989 0,365 

Estação do ano Inverno 0,000000 1,000 

 
Primavera 0,000003 0,999 

Habitat R 0,000000 1,000 

 
C 0,000000 1,000 

 
E 0,000004 0,998 

 
Ct 0,000031 0,996 

Estação do ano*Habitat Inverno*R 
  

 
Inverno*C 0,000005 0,998 

 
Inverno*E 

  

 
Inverno*Ct 0,000008 0,998 

 
Primavera*R 

  

 
Primavera*C 

  

 
Primavera*E 

  

 
Primavera*Ct 
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Anexo XIX - Resultados do GLM mostrando ausência de diferenças significativas (p≥0,05) na 
proporção dos morfotipos de Rattus rattus nos diferentes habitats e estações do ano.R=nativa 
recuperada, C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de criptomérias, I=nativa 
invadida. 

 

 

      Googness of fit 

Variável Efeito Variável dependente 
(referência = alexandrinus) 

Wald gl p Chi2 Pearson 

Intercepto 1 
 

rattus 0,000046 243 0,995 0,942 

Estação do ano Inverno rattus 0,000000 243 1,000 

(referência = Verão) Primavera rattus 0,000024 243 0,996 

Habitat R rattus 0,000022 243 0,996 

(referência = nativa recuperada) C rattus 0,000032 243 0,995 

 
E rattus 0,000021 243 0,996 

 
Ct rattus 0,000059 243 0,994 

Estação do ano*Habitat Inverno*R rattus 0,000002 243 0,999 

 
Inverno*C rattus 0,000000 243 1,000 

 
Inverno*E rattus 0,000001 243 0,999 

 
Inverno*Ct rattus 0,000111 243 0,992 

 
Primavera*R rattus 0,000019 243 0,997 

 
Primavera*C rattus 0,000022 243 0,996 

 
Primavera*E rattus 0,000035 243 0,995 

 
Primavera*Ct rattus 0,000074 243 0,993 

Intercepto 2 
 

frugivorous 0,000000 243 1,000 

Estação do ano Inverno frugivorous 0,000009 243 0,998 

 
Primavera frugivorous 0,000007 243 0,998 

Habitat R frugivorous 0,000021 243 0,996 

 
C frugivorous 0,000000 243 1,000 

 
E frugivorous 0,000012 243 0,997 

 
Ct frugivorous 0,000097 243 0,992 

Estação do ano*Habitat Inverno*R frugivorous 0,000005 243 0,998 

 
Inverno*C frugivorous 0,000008 243 0,998 

 
Inverno*E frugivorous 0,000001 243 0,999 

 
Inverno*Ct frugivorous 

 
243 

 

 
Primavera*R frugivorous 

 
243 

 

 
Primavera*C frugivorous 0,000009 243 0,998 

 
Primavera*E frugivorous 0,000019 243 0,997 

 
Primavera*Ct frugivorous 

 
243 
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Anexo XX – Resultados do teste de Qui2 que comparou o consumo por roedores, das classes-alimentares “anelídeos”, “larva de lepidóptero” e “macrofungo”, entre as 
estações do ano amostradas. Diferenças significativas a negrito (p<0,05). 

 

Ver/Inv Ver/Pri Inv/Pri Inv/Pri/Ver 

Anelídeo 8,917 54,951 19,967 59,225 

Larva de Lepidóptero 1,250 0,000 1,714 2,529 

Macrofungo 13,395 2,370 4,327 15,770 

Graus de Liberdade 1gl 2gl 
 

 

 

Anexo XXI - Resultados do teste de Qui2 que comparou o consumo por roedores, das classes-alimentares “anelídeos”, “larva de lepidóptero” e “macrofungo”, entre 
os habitats amostrados. Diferenças significativas a negrito (p<0,05). R=nativa recuperada, C=plantação de criptomérias, E=floresta de exóticas, Ct=corte de 
criptomérias, I=nativa invadida. 

 

R/C R/E R/Ct R/I C/E C/Ct C/I E/Ct E/I Ct/I R/C/E/Ct/I 

Anelídeo 210,189 9,445 65,994 41,261 245,352 86,262 90,369 42,407 245,352 3,094 221,937 

Larva de Lepidóptero 0,571 1,067 0,083 1,067 4,083 4,353 4,083 0,533 4,083 0,235 7,206 

Macrofungo 2,065 1,531 3,448 3,448 0,250 0,278 0,050 2,000 0,250 0,056 8,480 

Graus de Liberdade 1gl 4gl 
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ANEXOS 
Anexo XXII - Monitorização preliminar de ninho de Priolo (Pyrrhula murina) em época 
reprodutora, com câmara de filmar a infra-vermelhos (Junho, 2007). 

Anexo XXIII - Monitorização preliminar de ninho de Melro (Turdus merula) em época reprodutora, 
com câmara de filmar a infra-vermelhos (Junho, 2007). 
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Anexo XXIV – Ratazana (Rattus rattus) predando um ninho de Priolo, registada em câmara de 
filmar a infra-vermelhos, durante monitorização preliminar de ninhos naturais (Julho, 2007). 

Anexo XXV – Cria de Melro (Turdus merula) predada, provavelmente por ratazana-preta, durante a 
época reprodutiva de 2008 (Julho), no decorrer da experiência com ninhos artificiais. 

 



100 
 

Anexo XXVI – Ninhos artificiais, feitos de gramíneas e barro, para utilização no estudo da avaliação 
da predação por mamíferos introduzidos. 

Anexo XXVII – Ninho artificial colocado em floresta Laurissilva, iscado com três ovos de codorniz, 
no âmbito do estudo da pressão predatória dos mamíferos introduzidos em São Miguel. 
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Anexo XXVIII – Plantação de criptomérias (Cryptomeria japonica), ZPE de São Miguel. 
 

 

 


